
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 7.12.2020

Návrh na změnu organizační struktury

Na RM č. 26 dne 29.6.2020 byla schválena poslední změna org. struktury úřadu spočívající v částečném 
posílení matriční agendy (o 0,5 úvazku - tato pracovnice však nesplňuje prozatím potřebnou kvalifikaci), 
převodu matriční agendy z odboru DOPVV na odbor ŠKSV a současně bylo změnou vyřešeno i zajištění mediální 
koncepce města. 
Předkládaný návrh spočívá ve zvýšení celkového počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ odboru ŠKSV od 1.1. 
2020 o 1,0 úvazku dle přílohy, a to z toho důvodu, že
- na úseku matriky od 09/2020 opět trvá dlouhodobá pracovní neschopnost matrikářky
- na zástup se nepodařilo skrze zveřejněný inzerát najít kvalifikovanou úřední osobu (podmínkou pro výkon 
matriční agendy matriční zkouška absolvovaná u KrÚ nebo zvláštní odborná způsobilost absolvovaná u MV ČR 
zřizované příspěvkové organizace 
- dochází v současnosti k setrvalému nárůstu úkonů zejm. úmrtí a nadále trvá dlouhodobě i zájem 
zdravotnických zařízení o co nejdřívější vyřizování zejm. RČ 
- příspěvek státu na výkon matriční agendy by měl být v roce 2021 opět vyšší než v roce 2020.

§ 102 odst. 2 písm. j) 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 
01.01.2021 celkový počet zaměstnanců města Nového Města na Moravě na 69,0 úvazku dle org. struktury 
uvedené v příloze č. 1 materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - tajemník doporučuje předložený návrh (projednáno se starostou a 
příslušným vedoucím odboru MěÚ)
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:  Finanční dopady navrhovaných změn:
- s ohledem na účinnost až od 1.1.2021 bude muset dojít 
k úpravě provozní části rozpočtu města (org. 124), s tím, že pro tyto 
účely budou využity primárně fin. prostředky poskytované ČR na 
přenesenou působnost města (příspěvek pro rok 2021 byl ze strany ČR 
valorizován - v roce 2020 činil 21.685.300Kč, z toho částka 1.594.587Kč 
na matriční působnost, v roce 2021 by měl činit 22.241.000Kč, z toho 
částka 1.734.609Kč na matriční působnost). 

Materiál obsahuje: Příloha - příspěvek přenesená působnost NMNM 2020 (Veřejná)
Příloha - č. 2 org. schéma platné 2020 (Veřejná)
Příloha - č. 1 org. schéma 01 2021 (Veřejná)
Příloha - příspěvek přenesená působnost NMNM 2021 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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