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I.
Dosavadní struktura a počet zaměstnanců organizační složky společenský klub
v Příloze č. 2, odst. 1 písm. b):
Pracovní pozice

pracovní úvazek

číslo pr. pozice

„Organizační složky
Společenský klub
vedoucí "S-klubu"
p. p. ú.
7.1
referenti
- koordinátor centra volnočasových aktivit,
správce informačních technologií
p. p. ú.
7.2
- cestovní ruch
č. p. ú. 1/2 fondu pr. doby 7.3
- informační centrum
p. p. ú.
7.4
- knihovna Chrastava
p. p. ú.
7.5
- knihovna Vítkov
č. p. ú. 1/2 fondu pr. doby 7.6
___________________________________________________________________________
Organizační složky
celkem
6 zaměstnanců“
se mění a rozšiřuje takto:
Pracovní pozice

pracovní úvazek

číslo pr. pozice

„Organizační složky
Společenský klub
vedoucí "S-klubu"
referenti
- koordinátor centra volnočasových aktivit,
správce informačních technologií
- cestovní ruch
- informační centrum
- knihovna Chrastava
- knihovna Vítkov
- lektor hudebních kurzů 1
- lektor hudebních kurzů 2
- lektor hudebních kurzů 3
- lektor hudebních kurzů 4
Organizační složky

p. p. ú.

7.1

p. p. ú.
7.2
č. p. ú. 1/2 fondu pr. doby 7.3
p. p. ú.
7.4
p. p. ú.
7.5
č. p. ú. 1/2 fondu pr. doby 7.6
č. p. ú. 0,6 fondu pr. doby 7.7
č. p. ú. 0,6 fondu pr. doby 7.8
č. p. ú. 0,6 fondu pr. doby 7.9
č. p. ú. 0,6 fondu pr. doby 7.10
10 zaměstnanců“

celkem
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II.
2. Dosavadní celkový počet zaměstnanců města:
„ Město Chrastava

Celkem
49 zaměstnanců
Z toho: na plný úvazek
46 zaměstnanců
na částečný úvazek 3 zaměstnanci“

se mění takto:
„ Město Chrastava

Celkem
53 zaměstnanců
Z toho: na plný úvazek
46 zaměstnanců
na částečný úvazek 7 zaměstnanců“

III.
ČÁST IX.
Závěrečná ustanovení
čl.28
Účinnost
Za odstavec 4 se vkládá odstavec 5, který zní:
„ 5. Změna č. 2, kterou se mění organizační řád schválený Radou města Chrastava dne 14. 5. 2018,
byla schválena Radou města dne 26. 6. 2019. a nabývá účinnosti dnem 27. 6. 2019 .“

Ing. Michael C a n o v
starosta
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