
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Poskytnutí půjčky z FKSP na vzdělávání

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Procházková Ludmila (vedoucí odboru vnitřních věcí)

Důvodová zpráva:
Tajemnice MěÚ obdržela žádost o poskytnutí návratné půjčky na zvýšení vzdělání. Žádost byla podána zaměstnancem 
se smlouvou na dobu neurčitou, studijní obor má souvislost s vykonávanou agendou. Jedná se o dvouleté navazující 
magisterské studium.
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, resp. prohlubování, kvalifikace je v zájmu zaměstnavatele.
S poskytnutím půjčky nebylo dosud v pravidlech FKSP počítáno, proto byla žádost předložena i zástupcům jednotlivých 
odborů MěÚ, kteří rozhodují o využití prostředků z FKSP. Poskytnutí půjčky bylo odsouhlaseno a byla proto vytvořena 
nová položka s tím, že při tvorbě rozpočtu FKSP pro rok 2020 bude s poskytováním půjček počítáno, neboť lze 
očekávat, že žádostí by mohlo být podáno více.
Návrh byl odsouhlasen právníkem města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání v předloženém znění.

Vazba na rozpočet města:

2019 10 | Odbor vnitřních věcí

Kryto 6171-5660 57 000,00 Kč

Návratná půjčka na zvýšení vzdělání

V letošním roce bude poskytnuta částka 57.000 Kč (finanční prostředky jsou schváleny).
V roce 2020 bude poskytnuto 57.000 Kč, tato částka bude navržena do rozpočtu roku 2020.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

17. 6. 2019 Projednáno RM

383 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení RM ze dne 17.06.2019
Usnesení č. 383
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
ZM schválit poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání v předloženém znění.
II. předkládá
ZM dne 26.06.2019 k projednání poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání.


