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Popis 
 
Žádám schválení organizačních změn v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou v souvislosti 
s nárůstem administrativy v souvislosti se zřízením nové sociální služby. Další změnu navrhuji 
v provozním úseku.   
 
Jsme největším zaměstnavatelem mezi PO města, máme 130 zaměstnanců. Vznikem nové 
sociální služby pro respitní péči bude muset dojít k rozdělení úvazků všech stávajících pracovníků 
Domu klidného stáří. V současné době celou personální agendu organizace zajišťuje jedna 
mzdová účetní. Chci navýšit půl úvazku na této pozici z důvodu velké vytíženosti a také 
zastupitelnosti stávající pracovnice.  
 
Druhou organizační změnou je navýšení úvazku údržbáře Domu klidného stáří, který má úvazek 
0,875 (35 hod. týdně). Navýšení úvazku by bylo do výše celého úvazku. Vzhledem k tomu, že 
zajišťuje také údržbářské práce v Seniorpenzionu, není možné ve stávající pracovní době zajistit 
všechny požadavky. Proto má údržbář uzavřenou dohodu o provedení práce, která v podstatě 
dokrývá výši úvazku do 40 hod. týdně.   
 
Návrh nového organizačního řádu s platností od 1. 1. 2021 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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