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Odbor
Zpracoval
Mgr. Dušan Rejl
sociálních věcí,
27.07.2020
školství a
Předkládá Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Ocenění činnosti ředitelky Domova pro seniory Trutnov
Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schv alu je
01.01
mimořádnou odměnu ředitelce Domova pro seniory Trutnov za její činnost
v období od 13.03.2020 do 31.05.2020, a to v souvislosti s aplikací opatření
proti šíření nákazy COVID-19, dle předloženého návrhu.
20.07.2020

Důvodová zpráva:
Domov pro seniory Trutnov podal žádost na MPSV o dotaci v rámci vyhlášeného mimořádného dotačního
řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v
souvislosti s epidemií COVID-19. Dotace je poskytována konkrétně na úhradu mimořádné odměny ke mzdě
a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu
nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného
druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19 (dotace
pokrývá i zákonné odvody). Podrobné informace o dotačním titulu jsou uvedeny v příloze.
Dle podmínek zmiňovaného dotačního řízení bude všem zaměstnancům domova pro seniory vyplacena
jednorázová mimořádná odměna dle počtu odpracovaných hodin v období od 13.03.2020 do 31.05.2020, a
to ve výši 59,- Kč/ hodinu. Tato odměna se týká i ředitelky organizace (viz tisková zpráva MPSV).
Vzhledem k tomu, že se příjem dotace předpokládá v průběhu července 2020, přičemž finanční prostředky
mají být vyplaceny do 30 dnů od jejich obdržení, měla by se mimořádná odměna promítnout do výplaty za
měsíc červenec. Pokud organizace finanční prostředky zaměstnancům nevyplatí, bude je dle podmínek
dotačního řízení vracet.
V období od 13.03.2020 do 31.05.2020 ředitelka Domova pro seniory Trutnov dle evidence mzdového
programu odpracovala 413 hodin, což představuje částku 24.367 Kč.
Přílohy
Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV
Tisková zpráva MPSV
Finanční prostředky k výplatě mimořádné odměny budou čerpány z mimořádné dotace MPSV
Datum: 22.07.2020
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