
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 9                           
  Materiál bez osobních údaj ů 

 DNE: 25.2.2019 JEDNACÍ ČÍSLO:  144/2019/MP 

 

 
NÁZEV:  Stanovení počtu zaměstnanců MP – změna organizačního řádu MěÚ 

 

ANOTACE: 
 
            Podstatou  uvedeného materiálu je schválení změny Organizačního řádu Městského 

úřadu ve Žďáře nad Sázavou a to od 1.3.2019, kdy od uvedeného data dojde ke 
zvýšení počtu zaměstnanců u městské policie o dva strážníky.    

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou a to od 1.3.2019, následovně: 

 
- městská policie – 29 zaměstnanců, 26 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 23 strážníků, 1 
administrativní pracovník, 4 asistenti prevence kriminality, 1 domovník preventista.  

 
 

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: Mgr. Martin Kunc 

         

Předkládá: M ěstská policie 

 

 



 

Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
             Ve Žďáře nad Sázavou dne 21.2.2019 
 
 
 
 
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 změny v obsazení zaměstnanců působících u městské 
policie.  
Z pokynu starosty města Ing. Martina Mrkose dojde k navýšení počtu zaměstnanců o dva strážníky. 
Dále po odchodu pana JH, který vykonával kumulovanou pozici v rámci prevence kriminality a 
administrativy, dojde k obsazení jeho pozice novým zaměstnancem. Na pozici pracovníka 
administrativy nastoupí nový pracovník a to na poloviční pracovní úvazek. Prevenci kriminality 
bude nově vykonávat na plný pracovní úvazek současná preventistka str. DP, která již nebude 
vykonávat činnosti související s administrativou. Ostatní pracovní pozice se nemění.    
 
Navrhuji RM změnit organizační řád následovně:   
 

- městská policie – 29 zaměstnanců, 26 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 23 strážníků, 1 administrativní 
pracovník, 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. 

 


