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nepodstatná změna

Odůvodnění ŽoZ:
Žádáme o nepodstatnou změnu projektu:
Předmětem změny je úprava popisu realizace KA3 - Personální audit a audit personálních procesů.
Změny spočívají v doplnění vybraných analytických činností o návrhovou část (návrhy na optimalizaci) a
v adekvátním prodloužení doby realizace KA3. Změny nemají dopad na rozpočet, adekvátně bude
upraveno zadání VZ na dodavatele služeb.
Důvody změny jsou tyto:
- lepší využitelnost výstupů projektu pro zlepšení fungování MěÚ Veltrusy, kdy návrhy na optimalizaci
personálních procesů a na úpravu dokumentů (pracovních smluv, náplní práce, směrnic) umožní rychlé
zavedení potřebných změn do praxe;
- relativně dlouhá doba mezi sepsáním projektové žádosti a zahájením projektu, kdy mezitím vedení
MěÚ identifikovalo další potřeby v oblasti zlepšení personálních procesů, které jsou plně v souladu s
podporovanými aktivitami dle výzvy a OP.
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Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:
KA3 - Personální audit a audit personálních procesů
Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu: Záznam upraven
Popis klíčové aktivity:
Cílem této aktivity je realizace personálního auditu městského úřadu, který jasně stanový počet
pracovníků na jednotlivých pozicích, úroveň potřebných znalostí, dovedností a zkušeností, vyhodnotí
nastavení personálních procesů, systému hodnocení a odměňování, dalších rozvojových potřeb
včetně profesního růstu.
Přehled nákladů:
Celkové náklady na tuto aktivitu činí: 240.000 Kč. Tato aktivita bude probíhat průběžně po dobu
realizace projektu.
V celkových nákladech aktivity KA3 ve výši 240.000 Kč jsou následující činnosti:
- vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků, benchmarking a návrh na optimalizaci (45 000 Kč)
- vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích pracovníků s využitím technik
development centra a návrh na optimalizaci (75 000 Kč)
- vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků a návrh na
optimalizaci (30 000 Kč)
- úprava organizační struktury (10 000 Kč)
- audit personálních procesů a návrh na jejich optimalizaci (30 000 Kč)
- analýza pracovních smluv a návrh jejich úprav vč. náplní práce (25 000 Kč)
- analýza směrnic úřadu a návrh jejich úprav (25 000 Kč).
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