
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 8 

 DNE: 11. 2. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 111/2019/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Problematika Sboru pro občanské záležitosti 

 

ANOTACE: Jmenování Sboru pro občanské záležitosti na statut komise s názvem Komise pro 

občanské záležitosti.  

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města zřizuje Komisi pro občanské záležitosti ke dni 12. 2. 2019 a určuje, že Komise pro 
občanské záležitosti bude mít 9 členů.  
 
Rada města jmenuje členy Komise pro občanské záležitosti v tomto složení:  
 

J. P. – předseda komise 

M. K.     

M.I.     

K. L.    

H. D.    

M.I.    

V. V.    

K. R.    

M. L.  

  Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

 

 



 
 

Název materiálu: Problematika Sboru pro občanské záležitosti 
 

Počet stran:  4 

Počet příloh: 0 

 

Popis:  

Sbor pro občanské záležitosti pracuje pro občany Žďáru nad Sázavou již řadu let. Velmi úzce 

spolupracuje s úsekem tajemníka a správy MěÚ a s Odborem školství, kultury a sportu MěÚ. 

Předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ) byla dlouhá léta paní B. S., která 

vykonávala svou činnost velmi zodpovědně a s velkým nasazením. V prosinci 2014 oslavila 

významné životní jubileum a na základě dohody s Ing. D. Z.  svou funkci předsedkyně SPOZ 

ukončila ke dni 31. 12. 2014.  

Na prvním jednání nově jmenované Rady města dne 7. 11. 2014 schválila Rada města zastupitele 

města Žďáru nad Sázavou pro vítání občánků – p. R. D. a  L. Ř.. Po vzájemné dohodě a konzultaci 

o organizaci SPOZ, bylo dohodnuto stanovit jmenovitě seznam členů SPOZ a jmenovat novou 

předsedkyni, která by celou činnost SPOZ koordinovala.  

V předešlých letech, tedy do 31. 12. 2014 byly členkami SPOZ dámy v důchodovém věku a žádný 

zaměstnanec města, proto bylo navrženo zařadit mezi členy SPOZ rovněž některé zaměstnance 

MÚ, které úzce se SPOZ spolupracují.  

S účinností od 1. 1. 2015 rada města schválila finanční odměny členům SPOZ a to ve stejném 

režimu, jako všechny ostatní komise rady města.   

 

S účinností od 1. 1. 2015 byl schválen tento návrh členů Sboru pro občanské záležitosti  

Garanti: p. R. D., L. Ř. 

MUDr. M. K.  předsedkyně SPOZ 

N. J..    matrika - Odboru STTV 

S. J.   pracovnice Odboru STTV 

V. V.   matrika - Odbor STTV 

K. L.   pracovnice Odboru STTV 

H. D.   pracovnice Odboru ŠKS 

M. I.   pracovnice Odboru ŠKS 

H. V.   pracovnice Odboru sociálního MÚ 

S. B.   původní členka SPOZ 

K. R.   původní členka SPOZ 

S. L.    původní členka SPOZ  

 

Někteří členové byli později nově jmenováni na základě žádosti o odstoupení členů (MD, zdravotní 

důvody a jiné).   

 

Vzhledem k tomu, že SPOZ je nyní placen stejně jako komise rady města, ale nemá statut komise, 
bylo projednáno s vedením města stanovení stejného statutu pro SPOZ, jako mají všechny ostatní 
komise rady města tak, aby byl systém komisí a odměňování nastaven totožně. Na základě 
jednání rady města v bodu „různé“ dne 28. 1. 2019 a sdělení paní místostarostky Mgr. L. Ř. o 
výsledku tohoto projednání je navržen na předsedu Komise pro občanské záležitosti PaedDr. 
Jaroslav Ptáček a současní členové zůstanou i nadále členy nově jmenované komise.  
 
Složení Komise pro občanské záležitosti je nyní navrhována v tomto složení:   



 
 

 
Garanti: p. R. D., J. P. 

 
J. P. – předseda komise 

M. K.     

M.I.     

K. L.    

H. D.    

M.I.    

V. V.    

K. R.    

M. L.   

 
Náplň činností k jednotlivým událostem SPOZ:   

Svatby     plně v kompetenci matrikářek  

Vyřazování dětí MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ organizace celého slavnosti – zajištění prostor, spolupráce 

s MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ koordinace s radními nebo zastupiteli, 

kteří budou děti vyřazovat, zajištění květin, pamětních listů 

podepsaných vedením města, zajištění stužek pro děti z MŠ, 

uvedení celé slavnosti, zajištění dárků a hudby, vyúčtování 

nákladů spojených s vyřazováním dětí MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ.   

Gratulace jubilantům  organizace a koordinace celé akce - evidence seznamu 

jubilantů – komunikace s rodinami jubilantů – stanovení 

termínu gratulace, zajištění prostor, dárků, květin, oslovení 

osob, které půjdou gratulovat za město (starosta, 

místostarosta, radní města ...), vyúčtování nákladů spojených 

s gratulací jubilantům.   

Vítání občánků    zajištění seznamu narozených dětí, rozeslání zvacích dopisů 

podepsaných vedením města a gratulace k narození dítěte, 

první kontakt s rodiči narozeného dítěte, stanovení termínu 

oslavy, pozvánky, zajištění kulturního programu, hudby, darů, 

květin, celková koordinace a organizace oslavy se zástupci 

města, drobné občerstvení.  

Předávání plaket Dr. Janského organizace celé slavnosti, spolupráce s ČČK, zajištění hudby, 

prostor, koordinace hostů 

Geneze případu  

Členové SPOZ vykonávali svou činnost do 31. 12. 2014 zdarma, pouze paní Božena Stehlíková 

měla svou činnost placenou z prostředků vnitřní správy. Od 1. 1. 2015 jsou členové SPOZ placení 

stejně jako členové schválených komisí rady města.   

 

Návrh řešení  

Schválit navrhované usnesení  

Varianty návrhu usnesení  



 
 

Rada města zřizuje Komisi pro občanské záležitosti ke dni 12. 2. 2019 a určuje, že Komise pro 
občanské záležitosti bude mít 9 členů.  
 
Rada města jmenuje členy Komise pro občanské záležitosti v tomto složení:  
 

J. P. – předseda komise 

M. K.     

M.I.     

K. L.    

H. D.    

M.I.    

V. V.    

K. R.    

M. L.  
 
Doporučení předkladatele 

Schválit navrhovanou změnu činnosti SPOZ a jmenovat novou Komisi pro občanské záležitosti se 

jmenováním navržených členů.  

 

 

 

 


