USNESENÍ
21. schůze Rady města Vítkova konané dne 21. října 2019 v kanceláři starosty
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 712/21 do č. 713/21)
Rada města:
712/21 Ruší na základě informací jediného uchazeče a dle Článku 3 bodu (4) odst. e) Směrnice
Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, výběrové řízení „Zřízení
záchytných kotců pro psy, Vítkov“ vyhlášeného dne 17. 9. 2019 z důvodu
neakceptovatelných podmínek ze strany dodavatele.
713/21 Rozhodla s účinností ke dni 1. 1. 2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů o níže
uvedené I. etapě organizačních změn.
Impulsem pro jejich realizaci bylo rozhodnutí Vlády ČR o zvýšení tarifního platu
zaměstnancům veřejných služeb a správy, mezi něž spadají i zaměstnanci měst a obcí, a to
od 1.1.2020. U zaměstnanců města Vítkova organizačně začleněných do městského úřadu
toto zvýšení včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění činí ročně 1.857
240 Kč, přičemž je třeba o tuto částku navýšit v rozpočtu města objem prostředků na platy.
V této souvislosti proto byla provedena analýza současného stavu výkonu činností
s návazností na možné úspory v počtu zaměstnanců. V analýze bylo mimo jiné zjištěno, že
se již většina odborů městského úřadu při svých činnostech srovnala s dopady velkých
novel zásadních zákonů, a tudíž již není potřebné neustálé sledování a následné zapracování
veškerých změn do pracovních postupů i do vydávaných předpisů a zaujímání stanovisek a
vyjádření k nim, jakož ani není už potřebné v dosavadním rozsahu poskytovat právní pomoc
a poradenství jednotlivým odborům MěÚ, jakož ani v dosavadním rozsahu posuzovat, zda
jsou vytvořené vnitřní předpisy města Vítkov v souladu s právními předpisy. Z toho důvodu
se Rada města Vítkova rozhodla zrušit pracovní místo právníka, na které město ročně
vydává částku ve výši 580 000 Kč (po zvýšení tarifního platu od 1. ledna 2020 by to bylo
ročně 604 000 Kč) a potřebné právní služby spočívající zejména ve zpracovávání návrhů
obecně závazných vyhlášek a nařízení města, ve zpracování stanovisek a tvorbě příslušných
právních smluv včetně posuzování správnosti smluv předložených zajišťovat externí
advokátní kanceláří, vysoutěženou v rámci veřejné zakázky. Tímto způsobem by pak došlo
ročně k úspoře finančních prostředků ve výši 480 000 Kč.
1. RM rozhodla s účinností ke dni 1. ledna 2020 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
o této organizační změně:
 ruší pracovní místo „právníka Městského úřadu“


činnosti, které se doposud na pracovním místě „právník Městského úřadu“
vykonávaly v oblasti „zpracovávání návrhů právních předpisů obce po
legislativní i obsahové stránce (obecně závazné vyhlášky a nařízení)“,
„posuzování, zda jsou předložené vnitřní předpisy v souladu s právními
předpisy“, „poskytování právní pomoci a poradenství jednotlivým odborům
MěÚ“, zaujímání stanovisek a vyjádření k záležitostem právní povahy“,
„posuzování materiální i formální správnosti a úplnosti předložených smluv
(popř. jiných právních jednáních)“, „tvorba smluv popř. jiných právních listin“
a „kontroly právního stavu vybraných usnesení včetně důvodových zpráv
vydaných orgány města nebo správními orgány bude nově zajišťovat externí
advokátní kancelář



činnosti, které se doposud na pracovním místě „právník Městského úřadu“
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vykonávaly v oblasti „anonymizace usnesení zastupitelstva města před jejich
zveřejněním“ se převádí do úseku spisovny


činnosti, které se doposud na pracovním místě „právník Městského úřadu“
vykonávaly v oblasti „rozhodování podle zákona o svobodném přístupu
k informacím a vypracovávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace nebo
její části“ se převádí do úseku vydávání právních předpisů Odboru správních
činností a živnostenského úřadu, který doposud taktéž tuto činnost vykonával



činnosti, které se doposud na pracovním místě „právník Městského úřadu“
vykonávaly v oblasti „monitorování aktuální legislativy a seznamování úřadu
s jejími východisky“ se převádí do výkonu funkce tajemnice MěÚ



činnosti, které se doposud na pracovním místě „právník Městského úřadu“
vykonávaly v oblasti „zpracovávání návrhů vnitřních předpisů a metodických
pokynů“ se převádí do výkonu funkce každého vedoucího odboru, a to podle
oblasti působnosti jeho odboru

2. V kontextu s touto organizační změnou Rada města Vítkova schvaluje s účinností od
1. ledna 2020 změnu Organizačního řádu Městského úřadu města Vítkova a v souladu s
ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů stanoví nový počet zaměstnanců organizačně začleněných do
Městského úřadu města Vítkova na 76.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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