
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 81 

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

 DNE: 15.1.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1374/2018/MP 

OBSAH:    
Stanovení počtu zaměstnanců MP – změna organizačního řádu MěÚ 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou a to od 15.1.2018, následovně : 

 
- městská policie – 27 zaměstnanců, 24 zaměstnanců (prac. poměr na dobu neurčitou),  

2 zaměstnanci (prac. poměr na dobu určitou do 31.12.2020 - v rámci  projektu Asistent 
prevence kriminality, 1 zaměstnanec (prac. poměr na dobu určitou do 31.12.2019 - 
v rámci  projektu Domovník preventista), z toho 21 strážníků, 1 preventista, 4 asistenti 
prevence kriminality, 1 domovník preventista.  

 
 
ANOTACE: 

 
    –    podstatou  uvedeného materiálu je schválení změny Organizačního řádu Městského 

úřadu ve Žďáře nad Sázavou a to od 15.1.2018, kdy od uvedeného data dojde 
k navýšení počtu zaměstnanců o domovníka preventistu.  

 
Starosta města: Místostarosta města:  

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: Tajemník MěÚ: 

Zpracoval: Mgr. Martin Kunc 

 

Předkládá: M ěstská policie  

 



 

Č.j.: 1374/2018/MP           Ve  Žďáře nad Sázavou dne  10.1.2018  
 
                          
                                                                 
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 
 
 
 
Stanovení počtu zaměstnanců MP – změna organizačního řádu MěÚ –  materiál do  RM 
 
Předmětem materiálu je schválení změny Organizačního řádu Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou, ve kterém je nutné zapracovat další pozici na městské policii. Jedná se o pozici 
domovníka preventisty. Uvedená pozice vychází z projektu Domovník preventista, který byl 
odsouhlasen usn. RM 1084/2017/OS dne 22.5.2017. Domovník preventista nastupuje do 
pracovního poměru dne 16.1.2018.  
 
Navrhuji RM změnit organizační řád následovně:   
 

- městská policie – 27 zaměstnanců, 24 zaměstnanců (prac. poměr na dobu neurčitou),  
2 zaměstnanci (prac. poměr na dobu určitou do 31.12.2020 - v rámci  projektu Asistent 
prevence kriminality, 1 zaměstnanec (prac. poměr na dobu určitou do 31.12.2019 - 
v rámci  projektu Domovník preventista), z toho 21 strážníků, 1 preventista, 4 asistenti 
prevence kriminality, 1 domovník preventista.  
 

 
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. 

 

 

 



 

 


