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NÁZEV: 
 

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Žďár nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Změna organizační struktury Městského úřadu 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
1. Rada města po projednání schvaluje s účinností od 1. 7. 2020 změnu organizační 

struktury Městského úřadu dle předloženého návrhu. 
2. ukládá tajemnici městského úřadu provést veškeré úkony s tím spojené. 

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, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracovala: 
Tajemnice městského úřadu 

Předkládá: 
JUDr. Martina Hostomská 
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Počet příloh: 3 Organizační řád 
   Organizační schéma 
   Pracovní náplně odborů a oddělení 
 
 
Popis 
Změna Organizačního řádu se týká přesunu komunitní koordinátorky z oddělení projektů do 
Odboru komunálních služeb. Oddělení projektů tak bude mít k 1. 7. 2020 1 pracovníka zařazeného 
do městského úřadu a Odbor komunálních služeb bude mít ke stejnému datu celkem 8 
pracovníků.  
Touto organizační změnou nedochází k navýšení počtu zaměstnanců zařazených do městského 
úřadu. Počet zaměstnanců tak zůstává stejný, tedy 123 zaměstnanců.  
Tato organizační změna souvisí se zefektivněním práce jednotlivých zaměstnanců a jejich 
komunikací s odbory, které jsou zaměřeny na jejich práci. I s ohledem na dlouhodobé personální 
poddimenzování samosprávných činností na Odboru komunálních služeb a v souvislosti 
s nárůstem s nimi spojené administrativy je nutné posílit odbor o zaměstnance, který je zároveň 
schopným komunikátorem s interními i externími klienty. Zařazení komunitní koordinátorky do 
Odboru komunálních služeb je logickým krokem, kdy bude polovinou svého pracovního zařazení 
zajišťovat činnosti související s komunitami města a z druhé poloviny pracovního zařazení 
samosprávné činnosti ve službách zajišťovaných městem, např. organizace pouti a trhů města, 
zastřešení organizace farmářských trhů, dohled nad provozem městské tržnice apod. Část činností 
souvisejících např. s participativním rozpočtem, projektem Aktivně pro Žďár apod. mohou být 
efektivněji vykonávány jejím začleněním do Odboru komunálních služeb, kdy může velmi úzce 
spolupracovat se správcem veřejného prostranství.  
 
Dopad do rozpočtu města: 

- bez dopadu 

 
Geneze případu 

• Tajemnice městského úřadu předkládá dle článku 10 odst. 6 Organizačního řádu radě 
města návrh na změnu organizační struktury městského úřadu. 
 

 
Návrh řešení 

• Schválit změnu Organizačního řádu v předloženém znění. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Neschválit změnu Organizačního řádu, čímž zůstane v platnosti Organizační řád 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou schválený dne 16. 12. 2019. 

 
Doporučení předkladatele 

• Schválit změnu Organizačního řádu dle předloženého návrhu. 

 
Stanoviska  
Nejsou. 
 
 



 
x- počet pracovních míst zaměstnanců Města Žďár nad Sázavou mimo MěÚ – 68 (x)-  počet pracovních míst zaměstnanců Města Žďár nad Sázavou zařazených do Městského úřadu - 123 
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http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/kontrolni-vybor
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