Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

starostka
Zdena Hončarová

NÁVRH USNESENÍ
Č.: úřad

pro zasedání dne: 16.9.2019

Ve věci: Navýšení počtu úředníků
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci navýšení počtu úředníků v odboru výstavby a
dopravy ÚMO Plzeň 10-Lhota.

II.

Schvaluje
navýšení celkového počtu úředníků v ÚMO Plzeň 10 – Lhota na pět.

__
Zprávu předkládá:

Zdena Hončarová

starostka

Zprávu zpracoval dne:

6.9.2019

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 16.9.2019
ve věci Navýšení počtu úředníků

1.

Název problému a jeho charakteristika
Dlouhodobá zaneprázdněnost výkonem administrativy u jednoho pracovníka
odboru výstavby. Navýšení stavu počtu úředníků v ÚMO Plzeň 10-Lhota
z důvodu nárůstu výstavby jak rodinných domů, tak v současné době budování
kanalizace pro celý MO Plzeň 10-Lhota. Po ukončení hlavního řadu bude velký
nárůst počtu přípojek ke kanalizaci u fyzických osob. Dalším nedostatkem je
omezení kontrolní činnosti v terénu.

2.

Konstatování současného stavu a jeho charakteristika
V současné době vykonávají přenesenou působnost v ÚMO Plzeň 10-Lhota 4
úředníci. Každý z úředníků má několik činností. Největší nárůst práce je a
předpokládá se i nadále bude na odboru výstavby a dopravy. Zde pracuje jeden
úředník a vzhledem k současné situaci, kdy neustále stoupá výstavba rodinných
domů a zároveň se v Městském obvodě Plzeň 10-Lhota buduje kanalizace,
bude kladen na jednoho pracovníka odboru stále větší pracovní nápor, jak ze
strany stavebních firem, tak ze strany občanů. Pro zvýšení efektivnosti práce je
tak nezbytné navýšit počet pracovníků na odboru stavebním a dopravy z 1
(jednoho) na 2 (dva) úředníky.

3.

Předpokládaný cílový stav
Navýšit dosavadní celkový počet personálního stavu úřadu ze 4 na 5 úředníků a
to přijetím nového zaměstnance do odboru výstavby a dopravy a tak rozložit
pracovní úkoly mezi více úředníků, což pomůže ke zkvalitnění pracovních i
kontrolních činností.

4.

Navrhované varianty řešení
Schválit navýšení počtu úředníků.

5.

Doporučená varianta
Podle bodu 2 tohoto usnesení.

6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou pro rok 2019.

7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.

8.

Dříve přijatá usnesení orgánů MO, která s tímto návrhem souhlasí
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