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NÁZEV: 
 

Taktický plán činnosti PO poliklinika na rok 2020 

 

ANOTACE: 
 
Stanovení cílů k hodnocení ředitelky PO pro rok 2020 dle pravidel 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 
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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: 
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Ing. Ilona Komínková 

Předkládá: 
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MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Název materiálu: Taktický plán činnosti PO poliklinika 2020 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Dle pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich 
hodnocení předkládám v příloze taktický plán činností, který definuje cíle pro rok 2020 a kroky 
k jejich naplnění. Stanovení cílů proběhlo ve spolupráci s panem starostou. 
. 
 
 
 
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. 

 
Návrh řešení 

 Schválit cíle dle přílohy. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města pro projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy 

 Rada města pro projednání neschvaluje stanovené cíle dle přílohy 

 

 

 
Doporučení předkladatele 

 Ředitelka p.o. doporučuje schválit cíle dle přílohy 

 
 
 
Stanoviska  
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Cíl Kroky k naplnění Kritérium 

Zaměstnanci Pravidelné porady s vedením, přenos informací Zpráva o spokojenosti 

  prostřednictvím vedoucích a zápisů z porad Zápisy z porad 

  Roční schůzka se všemi zaměstnanci, setkávání a řešení   

  problémů dle potřeb zaměstnanců   

Vzdělávání zaměstnanců Účast na školeních, zejména odborného zaměření, Přehled absolvovaných školení a 

  rozšiřování vzdělávání především pracovnic RHB vzdělávacích akcí 

Podpora vzdělávání - učni, studenti (praxe) Zajištění pravidelné praxe pro studenty, zejména na Kniha docházky 3 a více praktikantů 

  oddělení RHB   

Nabídka očkování očkování pro zaměstnance v souladu s novou vyhláškou FKSP Počet vakcín 

Zprovoznění nového objednávkového systému na Sledování statistiky, výkonů u pojišťoven,  Přehledy z nového SW 

RHB optimalizace výkonů   

Rozšíření služeb pro samoplátce na RHB Nabídnutí služeb za úhradu Počet klientů 

Zajištění přesunu Charity Ve spolupráci s městem zajistit potřebnou dokumentaci Charita funguje 

  pro hygienu, pomoc při přesunu   

Vybudování zubařských ordinací Ve spolupráci s městem zajistit potřebnou dokumentaci Připravená pracoviště 

      

Přesun lymfologie V rámci rozšiřování služeb neurologie je nutný přesun Nová ordinace 

  naší ordinace   

Odborné přednášky pro veřejnost Ve spolupráci se Srdíčkem zajistit odborné přednášky Počet 

Zajištění provozu evidence RHB Vybudování provizorní evidence Uvedení do provozu 

Balíčky na fyzioterapii pro město Zajistit poukázky pro město na fyzioterapii Počet 

Snížení provozních nákladů o 250 tis. Kč Optimalizace provozních nákladů Výsledovka 

Zlepšení výsledku hospodaření RTG o 500 tis. Kč Optimalizace chodu RTG Výsledovka 

Příprava na nákup RTG Příprava výběrového řízení Uvedení do provozu 

 
 
 
 
 
 



 

Analyzátor glukózy Oslovení dodavatelů, vyhlášení výběrového řízení Předávací protokol 

  zajištění finančního krytí   

Malování V rámci finančních možností zajistit malování    

      

Oprava nájezdů do budovy Příprava na opravu obou nájezdů, projekty   

Propagace činnosti organizace Příspěvky v novinách, inzerce a pravidelné 4 články v různých novinách 

  příspěvky na FCB stránce, příspěvky v TV smyčce   

Den zdraví Zvyšování prestiže organizace uspořádáním dne zdraví Akce uskutečněna 

 


