
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55 
 DNE: 12.12.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 886/2016/POSSM 

 

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:   4 
 
 
Popis 
 
Žádám o schválení organizačních změn v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou v souvislosti 
s vyrovnávací platbou a potřebami organizace. Jedná se o přesun pracovníka v sociálních službách 
ze služby denní stacionář na domov se zvláštním režimem. Dále o změnu pracovních pozic vedoucí 
vychovatel, řidič a uklízečka na pracovníky v sociálních službách v denním stacionáři. Dále přesun 
polovičního úvazku sociální pracovnice z pečovatelské služby na domov pro seniory 
 
Návrh nového organizačního řádu s platností od 1. 1. 2017 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 vyrovnávací platbou a potřebami organizace.  
 
Jedná se o přesun pracovníka v sociálních službách z denního stacionáře na službu domov se 
zvláštním režimem. V této službě dochází ke stálému nárůstu klientů s úplnou závislostí na péči jiné 
fyzické osoby, viz tabulka přehledů příspěvku na péči. Vzniká stále větší potřeba individuální 
aktivizace, což se stávajícím počtem zaměstnanců není proveditelné.  
 
Dále se jedná o změnu pracovního zařazení vedoucího vychovatele, řidiče a uklízečky v denním 
stacionáři na pracovníky v sociálních službách. Dotace v této službě se vyplácí dle úvazků v přímé 
péči, takže by mělo dojít k navýšení dotace a změny by se měly projevit také na kvalitě poskytované 
služby. 
 
Poslední změnou je přesun polovičního úvazku sociální pracovnice z pečovatelské služby na domov 
pro seniory. Důvod je stejný jako v prvním případu, kdy z důvodu zhoršujícího se stavu klientů 
narůstá potřeba individuálních aktivizačních činností, což se stávajícím počtem zaměstnanců je 
nerealizovatelné. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná jen o přesuny mezi jednotlivými službami a změny pracovního 
zařazení, nepředpokládám výrazné navýšení mzdových nákladů.  
 



ORGANIZAČNÍ   SCHÉMA Sociální služby města Žďár nad Sázavou, PO
platný k 1. 1. 2017

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 / prac. 1/1
sociální péče

vedoucí vedoucí koordinátor PS 1/0,8 vedoucí
ošetřov.úseku 1/1 provoz.úseku 1/1 prac.soc.péče 6/5,5 ošetřov.úseku 1/1

sociální pracovník 1/0,5
všeob.sestra 7/6,7 úklid 4/4 sociál.pracovník 1/1 všeobecná sestra 7/6,87

prac.sociální péče 21/19,5

pracovník soc. kuchyň 4/3,6 pracovníci sociální péče 17/16,5
péče/ZVNČ 2/1,5 řidič 2/1,5

vrátný 4/2,8 3/2,5
pracovník soc. Nízkoprahové zařízení

14/13,6 řidič 1/0,8 pro děti a mládež + terén
vedoucí soc. prac. 1/0,85

* prac. soc. prádelna 3/2,5
1/1 sociální pracovník 1/1

soc. pracovník 1/0,5
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  

úklid

péče (SÚPM)

péče/ PoP

vrátný

1/1

prac. soc.péče

vedoucí/sociální pracovník

vedoucí soc. pracovník
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