
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 13 
 DNE: 15. 4. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 211/2019/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Problematika Sboru pro občanské záležitosti 

 

ANOTACE: Jmenování předsedy Sboru pro občanské záležitosti s účinností od 1. 5. 2019.  
                      Jmenovitý počet členů Sboru pro občanské záležitosti od 1. 5. 2019. 
                      Finanční hodnocení členů SPOZ za účast na jednání/akci od 1. 5. 2019 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje předsedu Sboru pro občanské záležitosti  

 účinností od 1. 5. 2019. 
 
Rada města po projednání schvaluje jmenovitý počet členů Sboru pro občanské záležitosti. 
Rada města schvaluje s účinností od 1. 5. 2019. odm  členům Sboru pro občanské záležitosti 
města:   

 člen Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci sboru ve výši 250 Kč 

 předseda Sboru pro občanské záležitosti za účast na jednání/akci sboru nebude pobírat 
finanční odměnu 

 
 

  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 byla Radou města dne 7. 11. 2014 schválena  

  
 
Vzhledem k tomu, že je SPOZ od ledna 2015 až dosud odměňován stejně jako komise rady 
města, ale nemá statut komise, bylo vedením města zvažováno stanovení stejného statutu komise 
pro SPOZ, jako mají všechny ostatní komise rady města.  
Na základě ústní dohody radních města v průběhu zasedání RM ze dne 8. 4. 2019 (bod „různé“)  
a sdělení paní místostarostky  o výsledku tohoto projednání je SPOZu 
ponechán i nadále statut sboru (nikoliv komise rady) s tím, že na pozici předsedy Sboru pro 
občanské záležitosti byl nově navržen . Současní členové SPOZu včetně 
bývalé předsedkyně SPOZu  zůstanou i nadále členy SPOZu.  
Změna na pozici předsedy SPOZu bude provedena s účinností od 1. 5. 2019.   
 
Složení Sboru pro občanské záležitosti je nyní s účinností od 1. 5. 2019 navrhována 
v tomto složení:   
 
Garant:  
 

 
     

     
    

    
    

    
    

  
 

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, 



 
 

místostarostka, 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  
S účinností od 1. 1. 2015 byl schválen tento návrh členů Sboru pro občanské záležitosti  
Garant p.  
Platby byly schváleny ve stejném režimu jako byly placeny komise rady města:  

člen sboru: za účast na jednání/akci sbor ve výši 250 Kč 
předseda sboru: za účast na jednání /akci sbor ve výši 500 Kč 

   
    

    
     

    
    

    
    

    
    

    
      

Někteří členové byli později nově jmenováni na základě žádosti o odstoupení členů (MD, zdravotní 
důvody a jiné).   
 
S účinností od 1. 5. 2019 navrhujeme schválit nového předsedu sboru , 
jmenovitý počet členů SPOZu uvedený výše a finanční odměny členům SPOZu za jednání/akci.  
Garantem je . 
Finanční platby:  člen sboru: za účast na jednání/akci sbor ve výši 250 Kč 

  Předseda nebude finančně hodnocen 
Jmenovitý počet členů SPOZu: 

     
     

    
    
    

    
    

    



 
 

 
Návrh řešení  
Schválit navrhovaná usnesení.  
 
Varianty návrhu usnesení  
Rada města po projednání schvaluje: 

- předsedu Sboru pro občanské záležitosti  s účinností od 1. 5. 
2019. 

- jmenovitý počet členů Sboru pro občanské záležitosti od 1. 5. 2019 
- s účinností od 1. 5. 2019. odměnu členům Sboru pro občanské záležitosti města:   

 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit navrhovanou změnu ve vedení Sboru pro občanské záležitosti, kdy bude pozici předsedy 
SPOZu s účinností od 1. 5. 2019 nově vykonávat . Schválit jmenovitý 
počet členů a finanční odměnu za jednání/akci.  
 
Stanoviska 
Materiál byl projednán s místostarostkou . 
 
 




