
                       Městská policie  Ž ďár nad Sázavou  
 

 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 31 

 DNE: 14. 12. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 478/2015/MP 

 

NÁZEV: 
 
Stanovení po čtu zam ěstnanc ů MP 

 
 

ANOTACE: 
 
Podstatou tohoto bodu je schválení pracovních pozic a pracovních poměrů u MP a to od 
1.1.2016. Jedna pozice strážníka bude nahrazena pozicí preventisty MP, asistentům prevence 
kriminality bude změněn pracovní poměr na dobu neurčitou, celkový počet zaměstnanců zůstává 
nezměněn.    

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání stanovuje počet zaměstnanců MP od 1. 1. 2016 následovně:  

- městská policie – 24 zaměstnanců (prac. poměr na dobu neurčitou)   
      z toho 21 strážníků, 1 preventista, 2 asistenti prevence kriminality 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

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

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Mgr. Martin Kunc 

Předkládá: 

Městská policie 

 
 

M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A JŮ  
 



 
Č.j.:478/2015/MP                                                     Ve  Žďáře nad Sázavou dne  8. 12. 2015  
 
                                      
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 

 
 

 
 
 

Stanovení počtu zaměstnanců MP–  materiál do Rady města 
 

 
Na základě rozhodnutí starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila dojde od 1. 1. 2016 k uzavření 
pracovní smlouvy s p…., a to na pozici preventisty městské policie. Pan … je v současné době  
strážníkem, na této pozici končí k 31. 12. 2015. Jeho současné místo nebude nahrazeno novým 
strážníkem, ale toto místo bude nahrazeno jím v pozici preventisty. Mimo úkolů týkajících se 
samotné prevence, bude p. … vykonávat i další úkoly a to zejména v oblasti činností na Dětském 
dopravním hřišti a bude odpovědný i za celkový výkon agendy Obecně prospěšných prací města 
Žďáru nad Sázavou.   
 
V současné době působí u městské policie dva asistenti prevence kriminality, p. … a p. …. 
Jmenovaní mají uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou, tato končí  31. 12. 2015. Vzhledem 
k tomu, že pracovní smlouva na dobu určitou byla již několikrát prodlužována, je nutné jejich 
pracovní poměr řešit od 1. 1. 2016 novou pracovní smlouvou a to na dobu neurčitou. Finanční 
prostředky na tyto pracovníky jsou již zahrnuty v rozpočtu městské policie. V případě vyhlášení 
dotačního programu MV na uvedené pracovníky a v případě obdržení finanční dotace, budou 
finanční  prostředky převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu města.    
 
Od městské policie odejde ještě další strážník a to  p. …. Po jeho odchodu bude na jeho pozici 
vyhlášeno výběrové řízení na nového strážníka. Tudíž počet zaměstnanců MP zůstane stejný tj. 24 
zaměstnanců, kdy touto úpravou pouze pozici jednoho strážníka nahradí nově pozice preventisty 
MP a u asistentů prevence kriminality bude pracovní poměr změněn z doby určité na dobu 
neurčitou. U MP bude tedy v roce 2016 po přijetí nového strážníka působit celkem 21 strážníků, 1 
preventista a 2 asistenti prevence kriminality.  
 
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 

 
 
 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 
 


