OBEC ŠTĚPÁNOV, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ 00299511
Vnitřní směrnice č. 14/2007 „Organizační řád“ – Změna č. 6

Příloha č. 4 – Počty zaměstnanců zařazených do Obecního úřadu Štěpánov
Dle ustanovení Organizačního řádu, část první, článek 4.2 stanovuje Rada obce Štěpánov tyto počty
pracovníků zařazených do obecního úřadu (OÚ):
1. Odbor tajemníka OÚ: ………………………………………………….. až 8
• Tajemník OÚ
- samostatný referent investic
- kontrolor, asistent starosty
- vedoucí odpadového hospodářství obce
- pracovníci kompostárny a sběrového dvora ………. až 4
2. Hospodářsko správní odbor (HSO) – celkem zaměstnanců ……….. 6
• Ved. odboru, matrika a evidence obyvatelstva, evid. smluv
- hlavní účetní,
- účetní, majetek
- poplatky
- pokladní, nájemní smlouvy
- podatelna, mzdová účetní
3. Majetkosprávní odbor (MSO) – celkem zaměstnanců …………. až 22
• vedoucí odboru, správce majetku, znečištění ovzduší
– evidence pozemků, kácení stromů, územní plán
– údržbáři obce – 3 zaměstnanci + 1 na částečný úvazek (dohoda)
– uklízečka OÚ
– pracovníci pro veřejně prospěšné práce (VPP) …………….. až 15
4. Odbor stavební úřad (SÚ) – 2 zaměstnanci: ………………………..
• vedoucí stavebního úřadu
- referent stavebního úřadu, inform. technik
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Celkem: ………………………………………………………………….. …….. až 38 zaměstnanců

Do Odboru tajemníka OÚ jsou zařazeni pracovníci kompostárny a sběrového dvora v počtu do 4
zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou zaměstnáni na dobu neurčitou s možností dotace na jejich plat
po omezenou dobu. Tyto zaměstnance řídí vedoucí odpadového hospodářství obce, případně přímo
tajemník OÚ.

Do MSO jsou zařazeni pracovníci pro veřejně prospěšné práce (VPP) v počtu do 15 zaměstnanců.
Tito zaměstnanci jsou přijímání do pracovního poměru zásadně na dobu určitou a v počtu podle
potřeby provádění jednoduchých prací při údržbě obce a možností získání dotací na jejich plat. Tyto
zaměstnance řídí vedoucí MSO a pracovníci údržby obce. Též jsou zde zařazeni pracovníci
vykonávající veřejnou službu a alternativní tresty.

Schváleno usnesením RO č 101/11 ze dne 29. 9. 2014 s platností od 1. 10. 2014.

Ve Štěpánově dne 1. 10. 2014.

Jiří Běhal, starosta

……………………………

