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Informace o stížnosti vč. petice – Domov pro seniory Orlická a Azylový dům Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
důvod předložení:
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Bez nároku na rozpočet
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předkládá:
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PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
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Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
bere na vědomí
1. informaci o stížnosti paní ******************** vč. petice týkající se prodloužení jejího
pracovněprávního vztahu v Domově pro seniory Orlická a Azylovém domě Ústí nad Labem,
příspěvkové organizaci

Důvodová zpráva:
Magistrát města Ústí nad Labem obdržel dne 20. 12. 2021 petici ve věci prodloužení
pracovněprávního vztahu ********************, vrátné Domova pro seniory Orlická a Azylového
domu Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen DS), který byl uzavřen na dobu určitou do 31.
1. 2022. Následně dne 3.1.2022 obdržel stížnost adresovanou mimo jiné k rukám primátora a radě
města, jejímž obsahem bylo jednak upozornění na údajné porušování bezpečného provozu domova
seniorů a na údajnou šikanu ze strany p. ředitelky zmíněného DS. Součástí této stížnosti byla rovněž
již podaná petice z prosince r. 2021.
Vzhledem k tomu, že stížnost byla adresována mimo jiné primátorovi a radě města, předkládá Odbor
městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen
"OMOSRI") tuto stížnost vč. shora zmíněné petice radě města a uvádí následující:
- Předložený dokument není peticí ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním v platném znění,
neboť obsahem petice není věc veřejného zájmu nebo jiného společenského zájmu v oblasti
přeneseného výkonu státní správy.
- V petici požadované prodloužení pracovněprávního vztahu paní ******************** je v
působnosti ředitelky příspěvkové organizace, neboť Magistrát města Ústí nad Labem není
zaměstnavatelem výše uvedeného zaměstnance.
- Ohledně údajných porušení zmíněných ve stížnosti p. ************* bude ze strany magistrátu –
OMOSRI provedeno prošetření dodržování proticovidových opatření a údajné šikany. Ostatní uvedená
porušení stavebního zákona přísluší institucím jako inspektorát bezpečnosti práce, hasičský záchranný
sbor a krajská hygienická stanice, kam sama stěžovatelka svou stížnost také adresovala. Magistrát
požádal tyto instituce v případě provedení potřebných šetření v DS z jejich strany o závěry z těchto
šetření.

Kolovadlo:
Stížnost p. ************* vč. petice

