
Informace o žádosti doručené na městský úřad  

Informace poskytl: 08.02.2017 Ing. Petr Klouda, starosta  

Zveřejněno dne: 09.02.2017  

Předmět žádosti:  Město Rýmařov obdrželo dne 31.1.2017 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí 
informací:  
1) Výpis všech projektů v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání ve veřejné správě realizovaných od 

roku 2000,  
2) Celkové náklady jednotlivých projektů, spoluúčasti z jiných zdrojů, spoluúčast města vyjádřené 

procentuálně i v jednotlivých částkách,  
3) Závěrečné zhodnocení jednotlivých projektů včetně monitorovacích zpráv,  
4) Přijatá opatření k jednotlivým projektům (zápisy z porad, úprava vnitřních předpisů apod.).  
 
Poskytnuté informace:  
1) Od roku 2000 do dne vyhovění Vaší žádosti o poskytnutí informace byly realizovány celkem dva 

projekty v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání ve veřejné správě:  

a) Zvýšení efektivity a posílení institucionální kapacity MÚ Rýmařov,  

b) Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů.  

2) Celkové náklady jednotlivých projektů činily:  

a) Zvýšení efektivity a posílení institucionální kapacity MěÚ Rýmařov  

CZ.1.04/4.1.01/53.00108  

Realizace: 01.09.2010-30.12.2011  

Celkové náklady: 1 426 215,68 Kč  

Dotace z OP LZZ: 1 169 448,07 Kč (82,00 %)  

Spoluúčast města: 256 767,61 Kč (18,00 %)  

b) Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů  

CZ.1.04/4.1.01/89.0004  

Realizace: 01.01.2013-30.06.2014  

Celkové náklady: 1 044 066,47 Kč  

Dotace z OP LZZ: 884 324,30 Kč (84,70 %)  

Spoluúčast města: 159 742,17 Kč (15,30 %)  

3) Závěrečná zhodnocení jednotlivých projektů včetně monitorovacích zpráv jsou uvedeny v příloze 

č. 1 až 5 této písemnosti.  

4) Na základě výsledků monitorovacích zpráv obou projektů byl vyhotoven Akční plán Rýmařov pro 

vedení (viz příloha č. 6 této písemnosti) a dále byly upraveny vnitřní předpisy Městského úřadu 

Rýmařov, a to Organizační řád, Podpisový řád, Spisový řád, Skartační plán, Kontrolní řád, Úprava 

písemností zpracovaných textovými procesory, Zásady pro používání prostředků ze sociálního 

fondu, Přijímání, projednávání a vyřizování stížností, návrhů, podnětů, připomínek a peticí, 

Směrnice o účetnictví Městského úřadu Rýmařov.  

Dále byl zaveden vzdělávací portál RENTEL, který poskytuje základní informace o dosaženém 

povinném vzdělávání (ZOZ podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů), a který dále slouží k tvorbě plánů průběžného vzdělávání 

úředníků, jejich kontrole a vyhodnocování. 

 

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací. Přílohy 1 – 6 

nejsou s ohledem na jejich rozsah zveřejněny a jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři č. 210 MěÚ. 


