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ANOTACE: 
 
Žádost o schválení organizační změny v p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje organizační změnu dle přílohy (organizační struktura). 
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Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 
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Název materiálu: Organizační změna DS 

Počet stran: 1 
Počet příloh: 2 

 
 

Popis 
 

Žádám o schválení jedné organizační změny v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Tato 
změna se týká Denního stacionáře. Sociální služby mají registrováno sedm sociálních služeb a 
v pěti z nich vykonává funkci vedoucího sociální pracovník. Tento model se osvědčil, proto bych ho 
postupně chtěl aplikovat i na zbylé dvě služby. Jedná se tedy o převedení sociální pracovnice na 
pozici vedoucí služby denní stacionář a současného vedoucího pracovníka na pozici pracovníka 
v sociálních službách. 
 
 
Návrh nové organizační struktury s platností od 1. 6. 2019 je přílohou materiálu. 
 
 
 
Geneze případu: 
 
 

  Návrh řešení  
• Schválit organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy. 

  Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár 

nad Sázavou dle příloh. 

• Rada města po projednání neschvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou dle příloh. 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit organizační změnu dle přílohy. 

Stanoviska odborů: 
Odbor sociální doporučuje schválení organizační změny dle přílohy. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení organizační změny dle přílohy. 

 



ORGANIZAČNÍ   STRUKTURA Sociální služby města Žďár nad Sázavou, PO
platná k 1. 6. 2019
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