Město Police nad Metují
tajemník
Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54

Vážený pan

549 54 POLICE NAD METUJÍ
Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

2014/1580

Vyřizuje / tel.

V Polici nad Metují, dne

Ing. Pohner / 728986341

4. dubna 2014

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Město Police nad Metují obdrželo dne 2. 4. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve
které žádáte o odpověď na několik otázek ve věci zřízení a obsazení funkce sportovního referenta správce sportovišť.
Odpovědi na Vaše dotazy jsou následující:

1. Proč byl vybrán právě tento člověk?
Martin Balák byl vybrán proto, že byl vyhodnocen jako vhodný kandidát, a to z následujících
důvodů:
• je sportovně založen (florbal, volejbal, cyklistika, sálový fotbal, turistika)
• bydlí v těsné blízkosti víceúčelového sportoviště
• je organizačně i manuálně zručný
• o učiněnou nabídku projevil zájem,
• jeho mzdové nároky byly pro město akceptovatelné

2. Proč nebylo vypsáno řádné výběrové řízení (neargumentujte prosím tím, že vypsáno být
nemusí)?
Výběrová řízení jsou obecně vyhlašována ze dvou základních důvodů:
a) ukládají-li to zaměstnavateli právní předpisy
b) zaměstnavatel nemá na obsazované místo k dispozici žádného vhodného kandidáta
Ani jeden z těchto důvodů v našem případě nepřipadal v úvahu, neboť vedení města bylo
přesvědčeno, že
je vhodnou osobou pro obsazení funkce sportovního referenta –
správce sportovišť.

3. Jaké má nový sportovní referent vzdělání a kvalifikaci?
Sportovní referent je absolventem SOU SOP Hronov v oboru mechanik opravář silničních a
motorových vozidel. Má praxi v obchodu a službách, 8 let vedl prodejnu zahradní techniky.
Orientuje se ve správě elektronických obchodů.
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4. Ve kterých sportovních odvětvích se orientuje, kde dělal rozhodčího nebo časoměřiče, kolik a
jaké akce pořádal a který sport provozoval aktivně?
K uvedené otázce se nemohu plně vyjádřit, neboť těmito informacemi nedisponuji. Pouze mohu
uvést, že
je aktivním florbalovým hráčem, dříve členem druholigového týmu, členem
FBC Buldoci a organizátorem pravidelných florbalových turnajů. Zájmově se věnuje cyklistice,
volejbalu, sálovému fotbalu a turistice.

5. Kdo ho do funkce navrhl?
Do funkce

navrhla paní starostka.

6. Jaký je plat referenta včetně odměn a pokud je to informace, kterou nemůžete zveřejnit, jaké
jsou celkové náklady na tuto novou funkci včetně platu a odměn?
Rozpočet města na rok 2014 počítá s náklady na mzdu sportovního referenta – správce sportoviště
včetně příslušných odvodů v částce 266 tis. Kč.

7. Komu bude v rámci MÚ nebo KS snížen plat nebo kde budou vzaty prostředky na toto místo?
Prostředky na financování tohoto nového pracovního místa jsou součástí schváleného rozpočtu
města, tak jako náklady na mzdy všech ostatních zaměstnanců města. Schválením tohoto rozpočtu
dalo zastupitelstvo města, jako nejvyšší samosprávný orgán, najevo, že považuje existenci všech
zřízených pracovních míst za účelnou a potřebnou.

8. Jaká je náplň jeho práce po celý rok?
Pracovní náplň sportovního referenta – správce sportovišť je uvedena v příloze.

9. Na jak dlouho byla pracovní smlouva se sportovním referentem uzavřena? Obsahuje zkušební
dobu?
Pracovní smlouva se sportovním referentem – správcem sportovišť byla uzavřena na dobu
neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

10. Proč bylo o tomto novém místě mlčeno a zmínka o něm se neobjevila ani v zápisech z jednání
RM nebo zastupitelstva?
O zřízení místa sportovního referenta – správce sportovišť bylo několikrát jednáno v orgánech
města, a to:
a) na pracovním informativním jednání ZM dne 20. 1. 2014, kde byli členové ZM seznámeni se
záměrem zřídit funkci sportovního referenta – správce sportovišť, a na toto místo přijmout
(zápis se nepořizoval)
b) na zasedání RM č. 3/2014 dne 27. 1. 2014, kde RM schválila usnesení 09/03/2014 zvýšení
počtu zaměstnanců města na 34
c) na zasedání RM č. 4/2014 dne 10. 2. 20104, kde starostka informovala radní o průběhu
jednání s
d) v rámci prezentace návrhu rozpočtu města na rok 2014 dne 26. 2. 2014 - financování
e) na zasedání RM č. 6/2014 ze dne 3. 3. 2014, kde byl M. Balák přítomen
Poznámka: Ke zveřejňování informací ze zasedání RM musím poznamenat, že na webových
stránkách města je pravidelně zveřejňován zápis obsahující pouze projednaná usnesení, průběh a
diskuze uváděna není, neboť se ze zákona jedná o jednání neveřejná.
S pozdravem

Ing. Pavel Pohner
tajemník
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PRACOVNÍ NÁPLŇ
funkce:
útvar:

Sportovní referent a správce sportovišť
OS CKV Pellyho domy

Oblast provozní:
Zajišťování pronájmu víceúčelového a beachvolejbalového hřiště:
- organizace vytížení sportovišť (spolupráce se školami)
- rezervace sportovišť (spolupráce při vytváření funkčního rezervačního systému a jeho provozování)
- vedení pracovníků přijatých na DOPP pro zajištění provozu sportovišť v odpoledních hodinách a víkendech
(kontrola, stanovení pracovní doby, mzdové výkaznictví …)
- příprava sportovní plochy pro příslušný druh sportu
- vedení pokladny a výběr hotovosti za pronájem sportoviště, návrh systému permanentek
- prodej občerstvení, půjčování vybavení
- zpracování provozního řádu
- zpracování návrhů na dovybavení sportovišť
Ostatní provozní a organizační záležitostí:
- organizace tradičních sportovních akcí města – např. Bruslení v Petrovických zatáčkách
- propagace sportovních akcí – webové stránky města, PM, městský rozhlas
- spolupráce s TJ Spartak na možnosti využívání fotbalového hřiště pro ZŠ

Oblast údržby a správy majetku:
-

-

Zodpovídá za stav sportovišť a dětských hřišť v majetku města, jejich provozuschopnost, bezpečnost a čistota
(Pellyho park, BMX park, dirtoviště – spolupráce a dohled nad provozovateli, dětské hřiště u hřbitova, dětské
hřiště v bloku domů Soukenické ulice – doplňování prvků, sportoviště na sídlišti – běžecká dráha, doskočiště,
dětské hřiště, kluziště, hřiště ve Smetanově ulici - obnovení)
zodpovídá za provozuschopnost a funkčnost doprovodných objektů ke sportovištím a jejich vybavení (šatny,
sprchy, WC).
aktivně spolupracuje s městem při prováděných rekonstrukcích a opravách
provádění menších oprav a údržby
zajišťuje provádění větších oprav a údržby prostřednictvím s TS s.r.o. nebo jiných externích subjektů
spolupracuje s TS s.r.o. při údržbě a opravách lyžařského vleku a přípravě na provoz
spolupracuje s TS s.r.o. při údržbě a opravách koupaliště a přípravě na provoz
zodpovídá za údržbu, bezpečnost a provozuschopnost cvičebních prvků U Cikánky, posilovacích strojů u DPS
a dětského hřiště na fotbalovém stadionu
zodpovídá za údržbu, bezpečnost a provozuschopnost dětského hřiště v Pellyho parku a za otvírání a zavírání
areálu a koordinace akcí
pomáha při údržbě sportovišť ve spádových obcích Pěkov, Hlavňov a Radešov (spolupráce s tamními
sportovními organizacemi a osadními výbory)

Oblast koordinační a organizační pomoci:
-

-

spolupracuje a pomáhá spolkům a jednotám se sportovními aktivitami – TJ Sokol, TJ Spartak, AMK, rybáři,
školy, spinning, MaMiNa… (Zimní táboření, Polický vandr, Silvestrovskej vejšlap, Běh na Hvězdu..)
spolupracuje a pomáhá při pořádání dalších sportovních akcí (Rallye Sudety, florbalové turnaje)
termínově koordinuje akce ve městě a na Policku
spolupracuje s Brankou o.p.s. a lyž. oddílem TJ Spartak Police v oblasti plánování, propagace a projíždění
lyžařských běžeckých tras
spolupracuje s Brankou o.p.s. v oblasti plánování, propagace cyklobusů

Oblast plánování a rozvoje
-

připravuje návrhy na rozvoj sportovišť a sportovního využití vhodných veřejných ploch
připravuje návrhy na pořádání nových sportovních podniků a aktivit ve městě
reaguje na aktuální situaci v oblasti sportu – např. pořádáním videoprojekce při OH v Soči
podílí se na podpoře a rozvoji nových forem - geocaching
sleduje grantové programy vyhlašované na podporu rozvoje a udržování sportovišť
vyhledává donátory a spolupracuje s nimi při sjednávání podpor, krátkodobých a dlouhodobých sponzorství

