
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 13. 4. 2022

Smlouva o zápůjčce na studium

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Procházková Ludmila (vedoucí odboru vnitřních věcí)

Důvodová zpráva:
Tajemnice MěÚ obdržela žádost o poskytnutí bezúročné návratné půjčky na zvýšení vzdělání. Žádost byla podána 
zaměstnancem se smlouvou na dobu určitou, od dubna letošního roku bude zaměstnanec přecházet na pracovní pozici 
se smlouvou na dobu neurčitou, studijní obor má souvislost s vykonávanou agendou (obor Veřejná správa). Jedná se o 
tříleté bakalářské studium (půjčka bude v celkové výši 120.000 Kč, rozložená do 3 let).
Na nové pozici bude zaměstnanec zařazen do 10. platové třídy dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dle kterého je předepsané požadované vzdělání vysokoškolské 
v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Nároky na odbornost referentů mají stále stoupající tendenci, povinná školení u některých agend dostatečně 
nepokrývají potřebu (rozsah) průběžného vzdělávání, aktivitu ze strany zaměstnance proto doporučujeme podpořit. 
Zaměstnanec nepožaduje poskytnutí studijního volna, výuka bude probíhat o víkendech, studium tak nebude mít vliv na 
plnění pracovních povinností, podpora ze strany zaměstnavatele tak spočívá pouze v popisované finanční pomoci 
formou návratné půjčky. Poskytnutí půjčky bylo projednáno s vedoucí odboru, i ta, s ohledem na výše uvedené, 
poskytnutí půjčky doporučila, neboť zvyšování kvalifikace je v zájmu zaměstnavatele. S poskytnutím půjčky je v 
pravidlech SF počítáno, na půjčky v rozpočtu SF je vyčleněno na rok 2022 částka 40 700 Kč, což postačuje na 
požadovanou část (1/3 půjčky) v letošním roce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
uzavření Smlouvy o zápůjčce na studium mezi Městem Lysá nad Labem a paní ********************* v celkové výši 120 000 
Kč a dobou splácení 48 měsíců.

Vazba na rozpočet města:

2022 10 | Odbor vnitřních věcí

Kryto 6171-5660 ORJ 100 ORG 5 40 700,00 Kč

návratná půjčka na vzdělání

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
15. 2. 2022 Projednáno RM

98 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
ZM 26.06.2019 schválilo Smlouvu o poskytnutí zápůjčky:

Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání v předloženém znění.


