
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
26. Rady města

konané dne 29.6.2020

Návrh na změnu organizační struktury

Na RM č. 21 dne 24.2.2020 byla schválena poslední změna org. struktury úřadu spočívající ve vytvoření 
společenský účelného pracovního místa v součinnosti s ÚP ČR.
Nyní předkládaný návrh spočívá ve zvýšení celkového počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ o 1,0 úvazku, a to 
tak, že ve vazbě na
1. zastupitelstvem města projednanou mediální koncepci města (viz. program 9. zasedání dne 16.12.2019 a 
úkol připravit personální řešení za účelem realizace koncepce)
2. dlouhodobě vysoký počet úkonů na pracovišti matriky odboru DOPVV i zájem zdravotnických zařízení o co 
nejdřívější vyřizování např. RČ a MV ČR provedenou změnu ve způsobu financování matriční agendy (přenesené 
působnosti obcí), kdy je nově financování vázáno i výkonově dle počtu úkonů (nikoliv jen paušální platbou jako 
v minulosti)
je s účinností od 1.9.2020 navrhováno:
- zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ z 67,0 na 68,0 tj. o 1, 0 úvazku 
- dosavadní agendu úseku matrik Odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě vykonávat a 
zajišťovat s účinností od 1.9.2020 Odborem školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí MěÚ Nové 
Město na Moravě
- činnosti vyplývajících z mediální koncepce města (zejm. komunikace města skrze sociální sítě, vkládání článků 
na web města, koordinace článků a reklamy města, organizací města koordinace s Korunou Vysočiny z.s., 
metodická činnost v hospodářství města z pohledu jednotné vizuální identity, zajišťování propagačních kampaní 
města, tiskových zpráva tiskových konferencí)
vykonávat a zajišťovat Odborem školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí
a to dle přílohy č. 3 materiálu

§ 102 odst. 2 písm. j), f), m) zák. o obcích

I. Rada města stanoví
v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. j) z. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 
01.09.2020 celkový počet zaměstnanců města Nového Města na Moravě na 68,0 úvazku dle org. struktury 
uvedené v příloze č. 3 materiálu.

II. Rada města stanovuje
v souladu s ust. 102 odst. 2), písm. f), m) z.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, s účinností od 
1.9.2020 rozdělení pravomocí a působností v Městském úřadu Nové Město na Moravě dle nového org. 
uspořádání uvedeného v příloze č. 3 materiálu, s tím, že dosavadní agenda úseku matrik Odboru dopravy 
a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě a činnosti vyplývající z mediální koncepce města (zejm. 
komunikace města skrze sociální sítě, vkládání článků na web města, koordinace článků a reklamy města, 
organizací města koordinace s Korunou Vysočiny z.s., metodická činnost v hospodářství města z pohledu 
jednotné vizuální identity, zajišťování propagačních kampaní města, tiskových zpráva tiskových konferencí) 
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jsou s účinností od 1.9.2020 vykonávány a zajišťovány Odborem školství, kultury, cestovního ruchu a 
sociálních věcí MěÚ Nové Město na Moravě

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - tajemník doporučuje předložený návrh (projednáno se starostou a 
příslušnými vedoucími pracovníky MěÚ)

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:  Finanční dopady navrhovaných změn:
- s ohledem na účinnost až od 1.9.2020 dojde k dílčím úpravám provozní 
části rozpočtu města (org. 124) bez nutnosti čerpání fin. prostředků z 
rezervy města
- z dlouhodobého pohledu je přenesená působnost - matriční 
agenda hrazena ze zvýšeného státního příspěvku na výkon státní správy

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 org. schéma 03 2020 (Veřejná)
Příloha - č. 2 příspěvek přenesená působnost NMNM 2020 (Veřejná)
Příloha - č. 3 org. schéma 09 2020 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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