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 DNE: 18. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1350/2017/taj 

 

NÁZEV: 
 

Návrh změny počtu zaměstnanců MěÚ 

 

ANOTACE: 
V důsledku legislativních změn na úseku územního plánování a stavebního řádu a značného 
nárůstu počtu opatrovanců, jimž je soudem stanoveno opatrovníkem město Žďár nad Sázavou je 
nezbytné pro zajištění těchto činností zajistit dostatečnou personální kapacitu MěÚ. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu o 1 
referenta odboru územního plánování a rozvoje města a 1 referenta odboru sociálního. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: ORUP, OS a taj 

 

Předkládá: tajemník 

 

 



 

Název materiálu: Návrh změny počtu zaměstnanců MěÚ  

 
Počet stran: …5 
Počet příloh: …1 
 
Popis 
Změna v územním plánování a stavebním řádu 
V souladu s novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dojde od 1. ledna 2018 k procesním 
změnám na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a na úseku územního 
plánování. Novela stanovuje, aby byl příslušný k vedení společného řízení a vydání 
společného povolení byl u speciálních staveb speciální stavební úřad. Správní orgány dosud 
samostatně neposuzovaly soulad záměru žadatele s cíli a úkoly územního plánování a z 
hledisek záměrů územního plánování, které jsou podle stavebního zákona uvedeny 
v územně plánovacích podkladech (tj. územně analytické podklady ORP a kraje, politika 
územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, a územní studie). 
Proto se v materiálech Ministerstva pro místní rozvoje navrhuje posílení pravomocí 
správních orgánů na úseku územního plánování na obecních úřadech obcí s rozšířenou 
působností, které by nově uplatňovaly závazné stanovisko z výše uvedených hledisek a byla 
zároveň posílena jejich pravomoc coby orgánu státní správy.  
V analýze stavu uvádí MMR, že celkově by doposud mělo vykonávat činnost úřadu 
územního plánování cca 842 pracovníků na plný úvazek. Po změně v regulaci navrhované 
touto novelou by to mělo být celkem cca 997 pracovníků na plný úvazek, tj. o cca 156 plných 
úvazků více určených právě na pokrytí nové výše uvedené kompetence. 
Náklady na tyto pracovníky jsou vyčísleny podle metodiky Ministerstva vnitra a předpokládá 
se jejich navýšení oproti současnému stavu o 95,5 mil. Kč.  
Údaje byly čerpány ze Sněmovního tisku 927/0, část č.1/12, který je zveřejněný na 
webových stránkách Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.   
http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=927&CT1=0 
 
Podle již uvedené analýzy na úseku územního plánování konstatuje MMR, že pro výkon 
úřadu územního plánování v rozsahu stanoveném stavebním zákonem je třeba, aby tato 
činnost byla vykonávána úřady územního plánování u ORP, které mají ve správním obvodu 
více než 20 obcí ve správním obvodu, 2,5 pracovními úvazky + další 1 úvazek na každých 
dalších 15 obcí. V současné době by ve Žďáře nad Sázavou měl být výkon státní správy 
na úseku územního plánování zajištěn 4,5 pracovními úvazky. Přičemž po novele by 
mělo dojít k nárůstu na 5,25 pracovních úvazků. Viz tabulka. 
Vzhledem ke skutečnosti, že agenda územního plánování je zajišťována na Městském 
úřadě, jen 1 pracovním úvazkem je nutné rozšíření odboru min. o 1 pracovníka. 
V případě, že se v průběhu roku 2018 prokáže, že agendu není možné zajistit, bude 
nutné posílení ještě o další pracovníky. 
 
Poznámka:  
Pro bližší představu podle statistiky provedené vedoucí stavebního odboru, Ing. Libuší 
Pitkovou, vedl v roce 2016 stavební úřad celkem 555 řízení, ve kterých by mělo být nově 
uplatněno závazné stanovisko orgánu územního plánování (územní řízení, spojené a 
společné územní a stavební řízení a jeho změny, společný území souhlas a ohlášení stavby 
a jeho změny, změna užívání – rozhodnutí a změna užívání - souhlas. 
K tomu bude nutné zajistit jednotlivé úkony, požadovanou evidenci a statistiku vydaných 
závazných stanovisek. 
 



 

Z tabulky stanovení počtu pracovních míst: 

 
Poznámka: V současné době je územní plánování zajišťováno na MěÚ ZR pouze jedním pracovním úvazkem.   
 

Srovnání s městy z regionu a podle podobných velikostí: 

 
Bystříce n.P.  1,3 4,5 4,75 

Havlíčkův Brod 2,6 5,5 6,75 

Nové Město n.M. 1,1 3,5 3,75 

Třebíč 7 7,5 8,5 

Velké Meziříčí 3 5,5 6 

Beroun  3,2  5,0 6 

Litomyšl 2,5 3,5 4 

Strakonice 3 6,5 7,25 
 

Žďáru n.S. je pátým městem s největším podstavem v územním plánování v České 
republice.   
Efektivitu a nákladovost činnosti dokumentují grafy v Příloze č. 2, kde je Žďár nad Sázavou 
67 v porovnání s 11 městy s 20 až 30 tis.obyvateli.  
 
Ing. Irena Škodová – vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města 



 

 
2. Opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti, kterým soud ustanovil 
opatrovníkem město Žďár nad Sázavou. 

 

Město Žďár nad Sázavou od roku 1999 vykonává funkci veřejného opatrovníka, kdy bylo 
město soudem ustanoveno opatrovníkem panu Bergmanovi. Poté soud ustanovoval jednoho 
opatrovance během kalendářního roku. Později to byli dva, někdy i tři opatrovanci během 
kalendářního roku. V současné době soudem ustanoveno 20 opatrovanek a opatrovanců. 
Jedná se tedy o osoby, které byly soudem omezeny ve svéprávnosti, a u kterých se nenašla 
žádná vhodná osob blízká, která by mohla být jmenována opatrovníkem. V těchto případech 
se jedná většinou o konfliktní osoby, které jsou agresivní, závislé na alkoholu a osoby trpící 
duševní chorobou bez léčby na psychiatrii. Žijí odlišným způsobem života a okolím jsou 
odsuzováni pro své asociální a někdy i nebezpečné chování.  

Podle § 471 odst. 2 a 3 občanského zákoníku soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou 
navrhl opatrovanec. Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného 
nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný 
zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna. Není-li možné ani to, jmenuje opatrovníkem 
osobu, která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem, nebo veřejného 
opatrovníka podle jiného zákona. Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má 
opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu. 
Jmenování veřejného opatrovníka podle jiného zákona není vázáno na jeho souhlas. Soud 
tedy ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 a § 471 odst. 3 občanského zákoníku ustanovil 
opatrovníkem město Žďár nad Sázavou. 

V měsíci listopadu 2017 soud jmenoval město veřejným opatrovníkem dalšímu opatrovanci, 
kdy čekáme na nabytí právní moci tohoto rozsudku. Začátkem prosince 2017 jmenoval soud 
město opatrovníkem další osobě.  

V tomto roce je to již sedmý opatrovanec, kterému soud jmenoval město Žďár nad Sázavou 
opatrovníkem. Z nichž byl jeden opatrovanec později předán soudem do péče jiné osobě. 
V tomto případě šlo o úmrtí opatrovníka kdy dle § 468 občanského zákoníku smrtí 
opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká a dokud soud nejmenuje 
opatrovanci nového opatrovníka, přechází na veřejného opatrovníka podle jiného zákona. 
Usnesení o jmenování opatrovníka je soudem okamžitě. Toto se stalo v letošním roce 
dvakrát. 

V dřívějších letech bylo město v jednom kalendářním roce jmenováno opatrovníkem 
jednomu nebo dvěma opatrovancům. V letošním roce došlo k obrovskému nárůstu a 
předpokládáme, že i nadále bude město jmenováno veřejným opatrovníkem více osobám.  

Výkon agendy veřejného opatrovníka má v pracovní náplni sociální odbor, neboť se dříve u 
osob omezených ve svéprávnosti upřednostňovala zejména sociální práce. Dnes na základě 
pokynu ministerstva spravedlnosti se jedná o zastupování opatrovance v rozsahu určeném 
soudem. Jde zejména o oblast právní, ekonomickou a zdravotnickou. O tom svědčí i 
podmínky ZOZ (zvláštní odborné způsobilosti), kterou má zaměstnanec povinnost do konce 
příštího roku vykonat. 

Soud se tedy o sociální práci s opatrovancem zabývá pouze okrajově, neboť většina úkonů 
z pohledu soudu jsou úkony právními a finančními (řešení pozůstalostí, uzavírání smluv o 
prodeji movitého i nemovitého majetku, smlouvy o poskytování péče, bydlení, bankovní účty 
apod.). Je nutno říci, že soudci našeho soudu práci opatrovníků za město Žďár nad Sázavou 



 

hodnotí pozitivně při schvalování hospodaření předešlého roku. Součástí zprávy je i zpráva o 
práci s opatrovanci. 

Z celkového počtu 20 opatovanek a opatrovanců je 8 opatrovanek a opatrovanců umístěno 
v sociálním nebo zdravotnickém zařízení, kde jsou každodenní problémy řešeny s pomocí 
personálu zařízení. Opatrovník řeší právní a finanční záležitosti.  Celkem 12 opatrovanek a 
opatrovanců žije samostatně v nějaké formě bydlení. Zde musí opatrovník s opatrovanci řešit 
každodenní problémy (nákupy, bydlení, uzavírání smluv, finanční zabezpečení, zpráva 
majetku, dluhová problematika, apod.). 

Na základě pověření Rady města Žďáru nad Sázavou vykonávají funkce opatrovníka za 
město Žďár nad Sázavou čtyři pracovníci sociálního odboru, a to:  

Mgr. Pilná osmi opatrovankám a opatrovancům 
Mgr. Pospíchal šesti opatrovankám a opatrovancům 
pi Řičanová třem opatrovankám a opatrovancům 
Ing. Krábek třem opatrovankám a opatrovancům 

Tito pracovníci souhlasili s výkonem funkce veřejného opatrovníka a vykonávali a vykonávají 
tuto činnost vedle výkonu své práce, a to zejména práce sociálního pracovníka. To již dále 
není možné a je nutné přijmout dalšího pracovníka na výkon činnosti veřejného opatrovníka. 
Vedle toho by činnost veřejného opatrovníka vykovávali i stávající sociální pracovníci, ale 
v menším rozsahu. Práce sociálního pracovníka je odlišná od činností veřejného 
opatrovníka, a proto by sociální pracovníci měli s veřejným opatrovníkem spolupracovat, ale 
neměli by tuto funkci plně zastávat. Na výkon sociální práce je ze státního rozpočtu také 
poskytována účelová dotace. Její výše je závislá na výši úvazků a na počtu vykázané 
sociální práce. 

Opatrovnictví je z pohledu pracovníků úřadu velmi náročnou a zodpovědnou činností. Je to 
soustavná činnost, kterou dochází k organizování života opatrovance a k jeho vedení 
k činnostem, které by sám nikdy nedělal. Velkým problémem je také spolupráce s partnery a 
přáteli opatrovanek a opatrovanců. Někdy významně negují práci opatrovníků. Na druhou 
stranu je nutné říci, že se intenzivní prací s opatrovanci dokázaly velké věci. Z osob z okraje 
společnosti jsou dnes občané města, které již nikdo nepozná. Musí se počítat s tím, že u 
nich dojde k relapsům, na které se musí reagovat. Opatrovníci také musí snášet zlobu jiných 
občanů, při nevhodném jednání opatrovanců, jako by za to moli sami. 

Ministerstvo vnitra ČR stanovilo poskytování státní dotace na výkon veřejného opatrovnictví 
obcemi, a to částku 29 000 Kč na jednoho opatrovance na rok. Vždy se vychází z počtu 
opatrovanců k 31. březnu předešlého roku. Pro příští rok se bude vycházet z počtu 17 
opatrovanců. Dotace by měla být v roce 2018 poskytnuta ve výši 493 000 Kč. 

 

 

 

 

 

Tabulka vývoje počtu opatrovanců a získané dotace od roku 2016. Rok 2019 odhadujeme 
podle dnešního počtu opatrovanců. Předpokládáme, že jejich počet bude vyšší. 

 



 

 

 

 

rok Počet opatrovanek a opatrovanců k 31. 3. předešlého roku Výše dotace v roce 

(Kč) 

2017 14 406 000,- 

2018 17 493 000,- 

2019 min. 22 - (předpoklad) 638 000,- (předpoklad) 

 

Ing. Petr Krábek – vedoucí odboru sociálního, dne 7. 12. 2017 

 
 
 
Geneze případu 
Viz. Popis výše 
  
Návrh řešení 
Zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ a vyhlášení výběrového řízení na referenta územního 
plánování a referenta odboru sociálního 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
- Rada města po projednání schvaluje …………. 
-  
- Rada města neschvaluje předložený materiál a ukládá ….. 
 
Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
- Viz výše 



 
x- počet pracovních míst zaměstnanců Města Žďár nad Sázavou mimo MěÚ – 65 (x)-  počet pracovních míst zaměstnanců Města Žďár nad Sázavou zařazených do Městského úřadu - 121 

Rada města 
/7/+\2\ 

Kontrolní výbor 
Finanční výbor 
Osadní výbory 

Starosta 
 

Bezpečnostní rada 
Povodňová komise 

Městská policie 
 

26

Krizové řízení 
autoprovoz 

(1)

Tajemník 
Úsek tajemníka a správy 

MěÚ 
(12) 

Oddělení finanční kontroly a 
interního auditu 

(2)

Odbor finanční 
 
 

(12) 

Odbor 
majetkoprávní 

 
(8)

Odbor dopravy 
  

(12) 

Odbor školství, 
kultury a sportu 

 
(5)

Odbor rozvoje a 
územního 
plánování 

(8)

Odbor stavební 
 
 

(10)

Odbor občansko-správní a 
obecní živnostenský úřad 

 
(15) 

Odbor komunálních 
služeb 

 
(6)

Odbor životního 
prostředí 

 
(9)

Odbor sociální 
 
 

(13) 

Oddělení projektů a 
marketingu 

(4)  

Organizační složky města: 
 Regionální muzeum   7 
Technická správa budov 32

Oddělení informatiky 
(4)

PO 
      Sociální služby 

 

Zastupitelstvo města ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU 
/25/+\2\ 

EO, CD, OP 

Matrika 
Czech POINT 

Správa budovy MěÚ  Personalistika 

 Místostarosta 
 

Komise 
rady města 

PO 
Mateřské školy 

Základní školy, ZUŠ 

PO 
Poliklinika, Knihovna KJMS, 

Kultura

MěÚ 

PO 
   Sportis, Active 

Obecní 
živnostenský úřad 

Administrativa 

Městský 
architekt 

(SoD) 
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