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I. 
 

V části VII., čl. 17, odst. 1.  se za slova „vedoucí odborů“ vkládají slova „a oddělení“. 
 
 

II. 
 
Dosavadní struktura a počet zaměstnanců odboru Kancelář starosty: 
 
„Odbor kancelář starosty 
vedoucí odboru       p. p. ú. 
referenti    

- referentka kanceláře starosty - podatelna                  p. p. ú. 
- referentka kanceláře starosty - asistentka             p. p. ú.    
- informatik, inženýr výpočetní techniky  p. p. ú.      
- matrika, evidence obyvatel    p. p. ú. 
- matrika, evidence obyvatel    č. p. ú. 0,03 fondu prac.doby 

uklizečka        p. p. ú.“. 
 
se  mění  a nahrazuje takto: 
 
„Odbor kancelář starosty 
vedoucí odboru       p. p. ú. 
referenti    

- referentka kanceláře starosty - podatelna               p. p. ú. 
- referentka kanceláře starosty - asistentka             p. p. ú.    
- informatik, inženýr výpočetní techniky  p. p. ú.      
- dopravní referent, garážmistr                                 č. p. ú  0,5 fondu pracovní doby 
- matrika, evidence obyvatel    p. p. ú. 
- matrika, evidence obyvatel    č. p. ú. 0,03 fondu prac.doby 

uklizečka        p. p. ú.“. 
 

III.  
 
Dosavadní struktura a počet zaměstnanců odboru rozvoje, dotací a správy majetku: 
 
Odbor rozvoje, dotací a správy majetku 
vedoucí odboru       p. p. ú.  
referenti        

- technickoekonomický     p. p. ú.                  
- správa majetku      p. p. ú. 
- majetku       p. p. ú. 
- investiční      p. p. ú 
- majetkové správy     p. p. ú. 

správce hřbitova       p. p. ú. 
správce skládky a areálu městského koupaliště            p. p. ú. 
___________________________________________________________________________ 
Městský úřad     celkem     33 zaměstnanců 
 
 
se  mění  a nahrazuje takto: 
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Odbor rozvoje, dotací a správy majetku 
vedoucí odboru       p. p. ú.  
referenti        

- ref. dotací                p. p. ú.                  
- ref. majetku      p. p. ú. 
- ref. investiční      p. p. ú 

               Oddělení údržby majetku 
                -    vedoucí oddělení údržby majetku                            p. p. ú.   

- ref. správy a evidence majetku   p. p. ú.   
                -    správce městské zeleně a skládky                             p. p. ú 
                -    správce hřbitova, obsluha sběrného dvora              p. p. ú.    
                -    mistr technické údržby                                              p. p. ú.     
                -    dělník technické údržby- úklid komunikací            p. p. ú.     
                -    dělník technické údržby- oprava komunikací         p. p. ú.     
__________________________________________________________________________ 
Městský úřad     celkem     37 zaměstnanců 
 
 

IV. 
 
 
Dosavadní struktura a počet zaměstnanců Městské policie: 
 
Městská policie 
velitel městské policie       p. p. ú. 
strážníci  

- 1. strážník      p. p. ú. 
- 2. strážník      p. p. ú. 
- 3. strážník      p. p. ú. 
- 4. strážník                                              p. p. ú. 

___________________________________________________________________________ 
Orgány města      celkem     5 zaměstnanci 
 
 
 
se mění a nahrazuje takto:  
 
Městská policie 
- určený strážník pověřeny plněním některých úkolů při řízení obecní policie  
(velitel MěP)                                                                                     p. p. ú. 
strážníci  

- 2. strážník      p. p. ú. 
- 3. strážník      p. p. ú. 
- 4. strážník      p. p. ú. 
- 5. strážník                                             p. p. ú. 

- zaměstnanec obce  dle  § 1a písm.c) zákona 553/1991 Sb.,    _ č. p. ú.   (0,5 p. p. ú.)_____ 
Orgány města      celkem             5, 5  p.ú. – 6  zaměstnanců 
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V. 
 
1. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se z počtu 33 mění na 37. 
 
2. Celkový počet zaměstnanců města: 
       
     „ Město Chrastava   Celkem   44 zaměstnanci 
      Z toho: na plný úvazek 41 zaměstnanců 
                    na částečný úvazek     3 zaměstnanci“ 
    se mění takto: 
 
 
     „Město Chrastava   Celkem   48 zaměstnanců 
      Z toho: na plný úvazek 44 zaměstnanci 
                    na částečný úvazek    4 zaměstnanců“ 
 
 
 
 

V. 
 

ČÁST IX. 

  Závěrečná ustanovení 

čl.28 

Účinnost 
 
Za odstavec 8 se vkládá odstavec 9, který zní: 
 
 
„Změna č. 6, kterou  se mění organizační řád ze dne 29. 6. 2009,  byla schválena Radou města dne 12. 10. 
2015  a nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2015.“ 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Michael   C a n o v                                                  
                                                                                                               starosta                                                            
 
 
 
 


