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Odbor
Zpracoval
Mgr. Dušan Rejl
sociálních věcí,
27.07.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Stanovení platu ředitelce Mostu k životu Trutnov
RM_2020-352/7
Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
stanovuje
01.01
Mgr. Monice Hillebrandové, ředitelce příspěvkové organizace Most
k životu Trutnov, plat dle předloženého návrhu.
20.07.2020

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Mgr. Monika Hillebrandová, nově jmenovaná ředitelka Mostu k životu Trutnov, je platově zařazena
v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném
znění (viz příloha NV, 1. Část, Díl 1.01 Práce ve správě organizace, 1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník, 1.01.12.12. platová třída), a to za účelem koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších oborů činnosti organizace.
Z ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce), vyplývá, že vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele (v tomto případě
ředitelce Mostu k životu Trutnov), určuje plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, tj. Rada města
Trutnova (viz příloha Platový výměr).
Platový tarif
Stanovení platového tarifu ředitelky Mostu k životu Trutnov upravuje § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, resp. stupnice platových tarifů
podle platových tříd a platových stupňů (platová tabulka) uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády.
Vzhledem k tomu, že Mgr. Monika Hillebrandová je podle katalogu prací zařazena do 12. platové třídy a
podle doby dosažené praxe do 7 stupně, činí její platový tarif při plném úvazku 28.340 Kč. Ředitelka Mostu
k životu Trutnov bude vykovávat činnosti vedoucího zaměstnance – statutárního orgánu od 01.08.2020.
Příplatek za vedení
Vedoucímu zaměstnanci přísluší dle § 124 odst. 1 zákoníku práce příplatek za vedení, a to podle stupně
řízení a náročnosti řídící práce. Mgr. Alena Spurná, zastupující ředitelka Mostu k životu Trutnov, má stanoven příplatek za vedení ve výši 6.800 Kč. Stejný příplatek je navrhováno stanovit rovněž Mgr. Monice Hillebrandové, protože se v jejím případě nebudou stupeň řízení ani náročnost řídící práce měnit.
Osobní příplatek
Osobní příplatek bude nově jmenované ředitelce Mostu k životu Trutnov stanoven v souladu s § 131 zákoníku práce, a to nejdříve po 1 měsíci od doby zahájení pracovní činnosti, resp. po vyhodnocení dosahovaných pracovních výsledků.
Příloha:
Platový výměr
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