
Příloha k usnesení č. RMO/251/05/17

Zřízení časově omezených pracovních míst 

v rámci Městského úřadu Otrokovice 

(Projekt: Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální 

úrovni ve městě Otrokovice)

Rada města Otrokovice v souladu s ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) a o) obecního zřízení rozhodla 

takto:

1) Pro účely realizace projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální 

úrovni ve městě Otrokovice“, zřizuje město Otrokovice (dále jen „město“) jako zaměstnavatel na 

časově omezenou dobu následující pracovní místa, která se považují za pracovní místa v rámci

organizační struktury Městského úřadu Otrokovice (dále jen „časově omezená pracovní místa“):

- v odboru sociálním – 3 pracovní místa, a to:

Garant lokální koncepce – 1 pracovní místo

Sociální pracovník – 2 pracovní místa

Každé uvedené časově omezené pracovní místo lze obsadit dvěma zaměstnanci na kratší 
pracovní dobu (§ 79 zákoníku práce), pokud součet kratších týdenních pracovních dob dotčených 
zaměstnanců nepřekročí stanovenou týdenní pracovní dobu podle § 79 odst. 1 zákoníku práce.  

2) Uvedená časově omezená pracovní místa jsou vždy přímo podřízena vedoucímu daného odboru.

3) Časově omezená pracovní místa jsou zřízena na dobu do 31.01.2020.

4) Časově omezená pracovní místa lze obsadit pouze za podmínky získání finančního příspěvku

na úhradu platů dotčených zaměstnanců na časově omezených pracovních místech 

z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Pilotní ověření implementace systému 

sociálního bydlení na lokální úrovni ve městě Otrokovice“ a pouze na dobu poskytování tohoto 

finančního příspěvku městu. 

5) O časově omezená pracovní místa se zvyšuje celkový počet zaměstnanců města v pracovním 

poměru, zařazených do organizační struktury Městského úřadu Otrokovice, který je stanovován 

usnesením Rady města Otrokovice. 

6) Tento dokument je časově omezeným doplněním Organizačního řádu Městského úřadu 

Otrokovice, který je jako vnitřní předpis vydáván usnesením Rady města Otrokovice. 

7) Tímto dokumentem se nahrazuje zřízení dočasných pracovních míst schválené usnesením č. 

RMO/488/11/16.

8) Tento dokument byl schválen dne 10.05.2017 usnesením Rady města Otrokovice 

č. RMO/251/05/17.




