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dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném příští
1
počet
listů:
informaci,

a nepostupují
v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi
pochopitelné,
ale za standardního stavu. Dsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni,
jsou jim alespoň vytýkány?
Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? Přijali jste nějaká
systémová opatření k řešení
situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?
Nezlobte se, ale přijde mi, že v posledních čtyřech letech úředníkům naprosto
zásadně vyrostly platy,
ale mohou si dělat co chtějí. Nerada bych paušalizovala, ale občas mám takový
dojem, že jim projde všechno
a nikdo nad nimi nevykonává skutečný dohled. Proto Vás právě žádám o informaci
výše.
Prosím, pošlete mi informaci do mé datové schránky
Předem Vám moc děkuji.
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Vážená paní
k Vašim dotazům Vám sděluji následující.
Případy průtahů a nedodržování zákonných lhůt jsou na našem úřadě spíše výjimeěné, což
potvrzují pravidelné kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Co se týká opatření, tak se v první řadě snažíme motivovat úředníky k tomu, aby k průtahům
vůbec nedocházelo. Pokud je potřeba nějaký případ řešit, záleží samozřejmě na příčinách,
kterými byly průtahy způsobeny. Není-li pracovník schopen důvody prodlení obhájit, jsou
v zásadě tři základní možnosti. První je vytýkací dopis, dále pak nevyplacení mimořádných
odměn, které jsou nenárokové, a samozřejmě také dlouhodobé snížení osobního ohodnocení.
Všechny vyjmenované možnosti byly v uplynulých letech aplikovány a bude-li třeba, budou
aplikovány i v dalších případech. Součástí všech uvedených opatření je rovněž osobní
pohovor nadřízeného s příslušným úředníkem.

Dávám Vám tyto informace a jsem s pozdravem!

„elektronicky podepsáno“

Mgr. Bc. Lukáš Volný
tajemník MěU Kravaře

www.kravare.cz
tel : 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

