
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 12 

 DNE: 08.04.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 178/2019/POL 

 

NÁZEV: 
 

Hodnocení ředitele neškolské PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2018 

 

ANOTACE: 
 
Hodnocení ředitelky PO Poliklinika pro rok 2018 dle pravidel, kontrola plnění stanovených 
úkolů  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje hodnocení dle pravidel. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

 

MATER IÁL  BEZ  O SOBN ÍCH  ÚDA J Ů  



Název materiálu: 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich 
hodnocení předkládám v příloze přehled plnění taktického plánu činností za rok 2018 a kroky 
k jejich naplnění.  
 
 
 
Geneze případu 

 3.10.2016, RM č. 50 usn. Čj. 796/2016/STAR – Rada města schvaluje Pravidla výkonu 

funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení. 

 25.2.2019, RM Č.09 usn. Č.j. 120/2019/POL Rada města po projednání bere na vědomí 

plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika za rok 2018. 

 
Návrh řešení 
 

 Schválit plnění taktického plánu 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města pro projednání schvaluje hodnocení dle pravidel 

 Rada města pro projednání neschvaluje hodnocení dle pravidel 

 

 
Doporučení předkladatele 

 Ředitelka p.o. doporučuje schválit hodnocení dle pravidel 

 
 
 
Stanoviska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

 Neškolská příspěvková organizace - PO Poliklinika   

    stav   stav HODNOCENÍ 

Kategorie Cíl (musí být relevantní k vizi a strategii) k 1.1.2018 opatření k 31.12.2018 kategorie 

Lidé 
Měření spokojenosti zaměstnanců, 
vzdělávání ANO 

Osobní setkání se zaměstnanci, rozsáhlá nabídka školení viz.plnění 
ročního taktického plánu ANO   

  Měření spokojenosti klientů NE Dotazník viz.plnění ročního taktického plánu ANO   

            

Služby Nové služby/aktivity v r. 2018         

  Nový systém likvidace odpadů zahájeno 
Podepsání smluv, pravidelné odevzdávání odpadu, fakturace k 
nahlédnutí ANO   

  Zajištění studie na přestavbu rehabilitace NE Zajištění studie, k nahlédnutí ANO   

  Přesun vodoléčby NE Konzultace s projektantem a dodavatelskými firmami, rozpracováno probíhá   

  Zajištění služeb v souladu s GDPR NE 
Analýza rizik, zpracování podrobné směrnice, náprava nedostatků, 
směrnice a analýzy k nahlédnutí ANO   

  Oprava podlah - Albrecht, ekonomka NE realizováno, faktury k nahlédnutí ANO   

  Podpora vzdělávání - učni, studenti (praxe) zahájeno Rozvoj spolupráce k nahlédnutí docházková kniha ANO   

  Dořešení e-receptů zahájeno Problémy dořešeny ANO   

  Nabídka balíčků služeb PO města NE 

Zpracování nabídky na oddělení RHB, oslovení jednotlivých organizací, 
nabídka čerpání z FKSP, bude realizováno v 2019 z důvodu časového 
posunu realizace vodoléčby přesun 2019   

            

Investice Přestavba RHB - 1.etapa (z rozpočtu města) NE 
Komunikace s projektanty, spolupráce s pracovníky města při zadávání 
VZ, upřesňování požadavků probíhá   

  Splátka pletysmografu průběžně Uhrazeno, výpisy k nahlédnutí, pokračuje ve 2019 ANO   

  Nákup pneuvenu 86 tis. NE Zakoupeno, výpis k nahlédnutí ANO   

  
UZ angiologie - splátka dodavateli - 296 tisíc 
Kč  průběžně Uhrazeno, výpisy k nahlédnutí pokračuje ve 2019 ANO   

  UZ centrální - splátka dodavateli - 350 tisíc Kč průběžně Uhrazeno, výpisy k nahlédnutí, vše uhrazeno ANO   

            

Marketing Propagace činnosti organizace průběžně Seznam a odkazy viz. plnění ročního taktického plánu ANO   

            

Spolupráce Spolupráce se zřizovatelem PO (subjektivní)   zde hodnotí každý radní subjektivně     

 


