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NÁZEV: 
 

Organizační změny 

 

ANOTACE: 
 
Žádost o schválení organizačních změn v p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 

  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy (organizační řád). 

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: 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá:  
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Název materiálu: Organizační změny  
 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:   2 
 
 
Popis 
 
Žádám o schválení organizačních změn v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou v souvislosti 
s odchodem vedoucího nízkoprahového zařízení a zřízením společensky účelného pracovního 
místa na domově se zvláštním režimem.  
 
Návrh nového organizačního řádu s platností od 1. 9. 2016 je přílohou materiálu. 
 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení  

 Schválit organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města po projednání schvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár 
nad Sázavou dle příloh. 

 Rada města po projednání neschvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou dle příloh. 

 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit organizační změnu dle přílohy. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení organizační změny dle přílohy. 

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení organizační změny dle přílohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Komentář 
 
 
Žádám o schválení organizačních změn v p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
v souvislosti s odchodem vedoucího nízkoprahového zařízení a zřízením SÚPM na domově se 
zvláštním režimem. 
 
Vedoucí nízkoprahového zařízení XXXXXXX požádal v roce 2015 o snížení pracovního úvazku na 
0,85 z důvodu své další činnosti a to přednášení pro vzdělávací agenturu. Jeho žádosti bylo 
vyhověno a chybějící hodiny byly pokryty uzavřením DPP. Nyní po jeho odchodu již není důvod ke 
zkrácení úvazku, proto žádám o navýšení úvazku na původní výši. DPP bude zrušena. 
 
Na domově se zvláštním režimem se podařilo získat pracovnici splňující podmínky ÚP na SÚPM. 
Smlouva je uzavřena na půl roku a ÚP přispívá na místo částkou 12 tis. měsíčně, což pokryje většinu 
nákladů na tuto pracovnici. 

 



ORGANIZAČNÍ   SCHÉMA Sociální služby města Žďár nad Sázavou, PO
platný k 1. 9. 2016

ředitel    o/*

1/1

pracovníci 
ředitelství 3/3

                Domov pro seniory Pečovatelská služba Denní stacionář Domov se zvláštním režimem

vedoucí/soc.pracovník 1/1 vedoucí PS 1/1 vedoucí vychov. 1/1 1/1

vedoucí vedoucí koordinátor PS 1/0,8 prac.soc.péče 5/4,5 vedoucí

ošetřov.úseku 1/1 provoz.úseku 1/1 ošetřov.úseku 1/1

sociální pracovník 2/1 sociál.pracovník 1/1

všeob.sestra 7/6,7 úklid 4/4 všeobecná sestra 7/6,87

prac.sociální péče 21/19,5 úklid, kuchyň 1/1

pracovník soc. kuchyň 4/3,6 pracovníci sociální péče 16/15,5

péče/ZVNČ 2/1,5 řidič 2/1,5 řidiči 1/1

vrátný 4/2,8 3/2,5

pracovník soc. Nízkoprahové zařízení

14/13,6 řidič 1/0,8 pro děti a mládež + terén 1/1

vedoucí soc. prac. 1/0,85

* prac. soc. prádelna 3/2,5

1/1 sociální pracovník 1/1

prac.sociální péče

Azylový dům (DPČ + DPP) 1/0,5 Domácí

ošetřov.péče

1/1 úklid (DPP) 1/0,25 vedoucí 1/0,2

4/3 vychovatel (DPČ) 1/0,5 všeob.sestra 4/1,5

2/1,2 * vrátný (VPP) 1/0,5

o/* = počet fyz.osob/počet úvazků

* Úřad práce - veřejně prospěšné práce, společensky účelné pracovní místo  

péče (SÚPM)

péče/ PoP

vrátný

* prac. soc. péče (SÚPM)

prac. soc.péče

vedoucí/sociální pracovník

vedoucí soc. pracovník

úklid


