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Důvodová zpráva
V důsledku narůstajícího množství agendy obecního úřadu, která souvisí jak se zvyšující se
administrativní a byrokratickou zátěží, tak se zvyšujícím se počtem aktuálně řešených a
připravovaných obecních i meziobecních projektů, je z hlediska kapacity lidských zdrojů nadále
neudržitelný stav, kdy jsou agendy obecního úřadu vyřizovány souhrnem 1 celého úvazku starosty a 2
polovičních úvazků referentky a p. místostarostky.
Tento stav samozřejmě nenastal primárně skokově, přesto však je jedním z významných a aktuálních
faktorů kromě výše uvedených také souběh připravovaných projektů a například aktuálně
pořizovaného územního plánu. Obecní úřad se v důsledku nedostatečné kapacity čím dál častěji
dostává do situací, kdy se nedaří vyřizovat veškerou agendu ve standardních časech předjímaných v
konkrétních druzích řízení. Z uvedeného je zřejmé, že navýšení celkového počtu úvazků na obecním
úřadě není předkládáno neuváženě a že navíc v tomto bodě dochází k naplnění povolebních jednání, z
nichž vzešla shoda na konceptu 1 úvazku uvolněného zastupitele ve funkci starosty, 0,5 úvazku
neuvolněného zastupitele ve funkci místostarostky a 0,5 úvazku referenta úřadu s tím, že další
případné navýšení bude realizováno na základě vyhodnocení zkušeností s během úřadu.
Vážení zastupitelé, stojíme před rozhodnutím, kdy můžeme rozšířit pracovní úvazek p. místostarostce,
která tuto možnost nabídla, a která je především detailně obeznámena s téměř všemi agendami úřadu,
nebo hledat zaměstnance nového, více či méně zkušeného, avšak na částečný úvazek, což ještě ztíží
naši pozici za současného stavu na trhu práce (fatální nedostatek kvalifikovaných lidí napříč
oborovým spektrem). Současně v souvislosti s předkládaným návrhem podotýkám, že již několik
měsíců paní místostarostka pracuje výrazně nad rámec polovičního úvazku a tento stav je i z její
strany již neudržitelný. Přitom navíc jediný způsob, jak tuto práci nad rámec tzv. odměňovat, je na
rozdíl od zaměstnanců úřadu, možné výhradně rozhodnutím zastupitelstva obce.
Pro srovnání přiměřenosti zatížení a obsazení obecního úřadu v nedalekých obcích uvádím za příklad
obec Struhařov s necelými 800 obyvateli, obdobnou rozlohou katastru a rozsahem služeb
provozovaných obcí, kde agendy obecního úřadu zastává celkem 3,75 úvazků (starostka, referentky a
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externí odborník na stavební agendu). Dále v obdobně velkých Světicích s cca 1100 obyvateli a jen
asi 1/8 katastrální rozlohy je to ve Světicích zhruba 2,5 úvazku s tím, že významnou část zejm.
projektové agendy pomáhají v obci řešit 2-3 neuvolnění zastupitelé na víceméně dobrovolné bázi
(základní odměny).
Jako komplementární součást rozhodnutí předkládám návrh, aby byl finančním výborem obce na
nejbližší zastupitelstvo připraven návrh rozpočtového opatření, které tuto předloženou změnu
zohlední. Domnívám se, že vzhledem k růstovému trendu rozpočtových příjmů, jak nám byly
presentovány v rámci rozpočtového výhledu zpracovaného finančním výborem v závěru loňského
roku a vzhledem ke konstantně narůstajícímu počtu trvalých obyvatel obce, jež má kromě zmíněné
narůstající agendy úřadu současně přímý vliv na příjmovou stranu obecního rozpočtu, bude možné
související mzdové prostředky v rozpočtu najít a vyhradit. Vzhledem k datu účinnosti rozhodnutí se
jedná pro letošní rok o necelých 9 měsíců, jichž se změna ve výdajích dotkne. V současné době je v
příslušné kapitole rozpočtu obce dostatečná rezerva, z níž je možné příslušné prostředky čerpat.
Rozhodnutí lze vzhledem k aktuálně alokovaným prostředkům v přísl. kapitole rozpočtu přijmout s
okamžitou platností, rozpočtové opatření může být připraveno až na příští zasedání.
Vyčíslení souvisejících finančních prostředků:
●

od dubna se jedná o cca 9* 24.068 Kč = 216 612 Kč

●

příští rok o cca 289 tis. (při stávající výši odměn),

●

rezerva je 312 tisíc (v rámci rozpočtu schváleného s cca 5 mil. schodkem)

V Tehově, 31. 3. 2017

David Hlouch, v. r.
starosta obce
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