
 

ZM NA . 4 

Organiza ního ádu M stského ú adu Hrádek nad Nisou  

ze dne 10. 12. 2007 ve zn ní schváleném dne 11. 11. 2015 

 

Rada m sta se na svém zasedání dne 11. 11. 2015, usnesením . 14mim/064/RM/15 usnesla vydat na 

základ  § 102 odst. 2, písm. o) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších 

p edpis  (dále také jako „zákon o obcích“) tuto Zm nu . 4 – Organiza ního ádu M stského ú adu 

Hrádek nad Nisou (dále také jako „Zm na . 4“): 

 

 

lánek I. – Zm ny 

Touto Zm nou . 4 jsou provedeny následující zm ny: 

 

Bod 1) - Zm na lánku 27 organiza ního ádu 
 

lánek 27 Organiza ního ádu M stského ú adu Hrádek nad Nisou zní nov  takto: 

 

 

lánek 27 

Ustanovení spole ná a záv re ná  
 

1. Organiza ní ád a jeho zm ny schvaluje rada m sta.  

2. Nedílnou sou ástí tohoto organiza ního ádu jsou jeho p ílohy: 

→ . 1 – Systematizace pracovních míst zam stnanc  za azených do M stského ú adu Hrádek 

nad Nisou dle Zm ny . 4 

→ . 2 – Organiza ní schéma struktury M stského ú ad Hrádek nad Nisou dle Zm ny . 1 

3. Organiza ní ád ve zn ní Zm ny . 4, schválené dne 11. 11. 2015, je platný dnem schválení této 

zm ny a ú innosti nabývá dne 01. 01. 2016. 

 

 

 

lánek II. – Záv re ná ustanovení 

1. Tato Zm na . 4 m ní n která ustanovení Organiza ního ádu schváleného usnesením 

25/784/RM/07 ze dne 10. 12. 2007 (ú inného od 01. 01. 2008) ve zn ní Zm ny . 1 schválené 

usnesením . 13/585/RM/12 ze dne 27. 6. 2012 (ú inné od 1. 7. 2012), kdy také zrušuje Bod IV. 

Zm ny . 1. 

2. Tato Zm na . 4 dále ruší zm nu . 3 schválenou usnesením . 04/079/RM/15 ze dne 18. 02. 2015 

(ú innou od 01. 03. 2015). Zm na . 2 byla zrušena zm nou . 3.  

3. Tato Zm na . 4 je platná dnem schválení a ú innosti nabývá dne 01. 01. 2016. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Josef Horinka v. r.  Ji í Timulák v. r.  

 starosta m sta  tajemník m stského ú adu  

 



Příloha č. 1 – Organizačního řádu Městského úřadu Hrádek nad Nisou  
Systematizace pracovních míst zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Hrádek nad Nisou dle Změny č. 4 ze dne 11. 11. 2015 a účinné od 01. 01. 2016 

- 1 - 

Systematizace pracovních míst zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Hrádek nad Nisou 
 

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), stanovuje Rada 

města celkový počet zaměstnanců městského úřadu na 37 zaměstnanců, viz následující tabulka. 

 

Odbor / oddělení / úsek 

(zkratka) 

Početní vyjádření 

pracovních pozic 

Poznámky** 

Kancelář úřadu  
(KU) 

Odbor se skládá z:  

1+3+2+[1]=7*  

 

1 x Vedoucí odboru, kterým je tajemník městského úřadu (vedoucí úřadu – vedoucí úředník)  

2 x Referent/ka odboru (úředník) / kontrolní činnost, inventarizace | sekretariát aj. 

1 x úvazek Správce informačních a komunikačních technologií (úředník) 

2x systémově volné místo (servisní činnost/úředník/vedoucí úředník) s určením dle potřeby (výpomoc nebo zaprac. 

nového zaměstnance) na základě rozhodnutí tajemníka (servis. činnost a úředník) či Rady města (vedoucí úředník – 

odboru).  

[1x Uklízeč/ka (servisní činnost)] 

Odbor finanční  
(FO) 

Odbor se skládá z: 
1+5=6* 

1 x Vedoucí odboru (vedoucí úředník) 

2 x Referent/ka odboru – účetní (úředník) 

1 x Referent/ka odboru – mzdový/á účetní a personalistika (úředník) 

1x Referent/ka odboru – poplatky a pohledávky zaměřen na poplatky (úředník) 

1x Referent/ka odboru – pohledávky a poplatky zaměřen na pohledávky (úředník) 

Odbor investic a správy 
majetku města  
(OIaSM) 

Odbor se skládá z: 
1+9+[1]=11*  

 

 

1 x Vedoucí odboru (vedoucí úředník)  

3 x Investiční referent/ka (úředník) 

4 x Referent/ka majetkové správy (úředník) / prodeje a pronájmy nemovitostí | správa bytového a nebytového fondu | 

hřbitovní agenda, lesní hospodářství | odpadové hospodářství, pojištění, BOZP aj. 

2 x Referent/ka odboru – technik (úředník) / správa místních komunikací, veř. osvětlení, veř. zeleň, mobiliář, pracovníci 

VS a VPP aj. 

[1 x Uklizečka (servisní činnost)] 

Odbor dotací rozvoje města a 
kultury  
(ODK) 

Odbor se skládá z: 
1+1=2*  

 

1 x Vedoucí odboru (vedoucí úředník) 

1 x Referent odboru (úředník) / projekty aj. 

Odbor stavební a životního 
prostředí  
(OSaŽP) 

Odbor se skládá z: 

1+3=4* 

1 x Vedoucí odboru (vedoucí úředník) 

3 x Referent/ka odboru (úředník) 

Odbor správní a sociální 
(OSS) 

Odbor se skládá z: 

1+6=7* 

1 x Vedoucí odboru (vedoucí úředník) 

1 x Referent/ka odboru (úředník) / podatelna 

1 x Referent/ka odboru (úředník) / matrika, evidence obyvatel 

1 x Referent/ka odboru (úředník) / sociální práce  

1 x Referent/ka odboru (úředník) / přestupková agenda 

1 x Referent/ka odboru (úředník) / školství, volební agenda, výpisy aj.  

1 x Referent/ka odboru (úředník) terénní pracovník 

CELKEM 37 z toho 35 úředníků a 2 zaměstnanci na servisní činnost 
* uvedené číselná hodnota vyjadřuje pracovní úvazek; ** popisky obsahu pracovních činností v poznámkách jsou orientační 
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