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Popis 
 
Žádám schválení organizačních změn v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou v souvislosti 
s možností zřízení společensky účelného pracovního místa. Další změnu navrhuji z důvodu 
zastupitelnosti sociálních pracovnic.  
 
Úřad práce poskytuje příspěvek na společensky účelná pracovní místa, jedná se o příspěvek 
15.000,- Kč měsíčně na úvazek. Této možnosti bych chtěl využít v domově pro seniory pro 
posílení přímé péče o naše uživatele. Jednalo by se o celý úvazek pracovníka v sociálních 
službách pro přímou obslužnou péči. Místo plánujeme zřídit od 1. 6. 2020. Příspěvek úřadu práce 
sice nepokryje celou výši osobních nákladů na toto místo (cca 23.000,-), ale chybějící prostředky 
pokryjeme z vlastních zdrojů, takže nedojde k navýšení příspěvku zřizovatele. Pracovní smlouva a 
smlouva s úřadem práce bude uzavřena na 1 rok. 
 
Druhou organizační změnou je navýšení úvazku sociální pracovnice domova pro seniory 
z polovičního úvazku na celý úvazek. Současně dojde ke zrušení polovičního úvazku pracovníka 
v sociálních službách, základní výchovná nepedagogická činnost. Tímto krokem bude zajištěna 
zastupitelnost sociálních pracovnic a budeme připraveni na budoucí personální standard, který 
zavede novela zákona o sociálních službách.  
 
Návrh nového organizačního řádu s platností od 1. 6. 2020 je přílohou materiálu. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Organizační změna nebude mít dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh řešení  

• Schválit organizační změny v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje organizační změny v p.o. Sociální služby města Žďár 
nad Sázavou dle přílohy. 

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

 
Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit organizační změny dle přílohy. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení organizačních změn dle přílohy. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení organizačních změn dle přílohy. 
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