
M A G I S T R Á T   M Ě S T A 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 16. 12. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení příjetí dotace na projekt 

Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení 
a vzdělávání zaměstnanců SML. 

 

 

Zpracoval: Veronika Fialová 

odbor, oddělení: odbor Koordinátor dotací EU 

telefon: 48 524 3190 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: Mgr. Janem Korytářem, primátorem města 

Poznámka:       

Předkládá: 
Mgr. Jan Korytář, v. r. 
primátor města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
1) uzavření smlouvy Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Zvýšení efektivity řízení 

lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání 
zaměstnanců SML  s číslem 70/57 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
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2) přijetí dotace na projekt Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a 
integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML  s číslem 70/57 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 85% 
z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 1 100 291,- Kč. 
 

 
a ukládá  
 
      Mgr. Janu Korytáři, primátoru města, zajistit podepsání předmětné smlouvy. 
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Důvodová zpráva 
 

Rada města Liberec na svém třetím zasedání schválila usnesením č. 109/2010  založe-
ní projektu „Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů 
hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML“ a zahájení jeho přípravy. 

Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Minister-
stvo vnitra, vyhlásil výzvu na předkládání žádostí do tohoto operačního programu, konkrétně 
opatření  4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Obce, kraje a 
další žadatelé vymezení ve výzvě č. 57 mohou do této výzvy předkládat projektové žádosti na 
zlepšení a zefektivnění procesů v oblasti řízení lidských zdrojů pro své zaměstnance a politi-
ky, včetně volených zastupitelů ÚSC. 

Personální oddělení Magistrátu města Liberce v rámci svých aktivit směřujících 
ke zefektivnění personální práce připravilo  projekt „Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů 
- implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML“. Projekt je 
zaměřen na implementaci procesu hodnocení zaměstnanců a následnou integraci s procesem 
vzdělávání zaměstnanců se snahou o co nejefektivnější využití prostředků na vzdělávání. 
V úvahu bereme pouze nepovinné vzdělávání dle podmínek výzvy. Součástí projektu je i sna-
ha o snížení fluktuace u zaměstnanců přepážkových pracovišť.  

Celkové náklady projektu jsou 1 294 460,- Kč a doba trvání projektu je plánována na 2 
roky. Spoluúčast 15 % je pevně dána podmínkami výzvy, což činí 194 169,- Kč.  

Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše 
však 1 100 291,- Kč.  

Tento návrh smlouvy má být v případě souhlasu RM a schválení ZM doručen zpět po-
skytovateli dotace, a to podepsaný statutárním zástupcem, včetně příslušného usnesení zastu-
pitelstva města o schválení předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace. 
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Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Zvýšení efektivity řízení lidských 
zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML  s 
číslem 70/57 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 
 
 
 
































