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Žádám o schválení organizacni změny v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
v souvislosti s ukončením dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Žádám od 1. 1. 2018 
o nahrazení dvou pracovních míst na dohodu jedním pracovním úvazkem sociální pracovnice. 

Nahrazení dohod jedním úvazkem bylo zvoleno z důvodu špatné obsaditelnosti zkráceného 
úvazku a také z provozních důvodů. Zařízení má velkou tradici v zajišťování pomoci s přípravou do 
školy, kdy je po celou dobu klubu 1 sociální pracovník plně vytížený právě touto činností. Na 
individuální sociální práci i zajištění volnočasových aktivit pak zůstává 1 sociální pracovník a 1 
pracovník v sociálních službách, který může většinu činností vykonávat pouze pod dohledem 
sociálního pracovníka. 

Náklady na dvě dohody se rovnají nákladům na sociální pracovnici, nedojde tedy k navýšení 
rozpočtu ani mzdových nákladů (pouze přesun mezi položkami). Na novou sociální pracovnici 
budeme žádat dotaci z MPSV. 

Návrh nového organizačního řádu s platností od 1. 1. 2018 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 přílohy. 

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

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. 
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