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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 02 dne 23.01.2023 TAJ022302R 

 

Organizační řád od 1.2.2023 
 

 

Důvodová zpráva 
 

V souladu se zákonem o obcích se RMM předkládá ke schválení nový organizační řád MěÚ 
Milevsko vč. jeho organizační struktury a stanovení nového počtu zaměstnanců. 
 
Nejvýraznější změnou je zřízení nového pracovního místa na OISM a ponechání tří pozic 
vodoprávního úřadu na OŽP (alespoň na další 3 roky). V textové části pak následují změny 
formálního charakteru po nezřízení některých komisí rady a ustálení agendy k poskytování 
informací dle z. č. 106 pod OVV. 

Celkový počet pracovních míst úřadu se navyšuje o jednu pozici na 84 zaměstnanců 
zaměstnaných na základě pracovní smlouvy. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty práce na 
základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti (příležitostné výpomoc a práce – svatby, 
vítání občánků, výuka Čj pro uprchlíků a další dle potřeby), a také zaměstnanci toho času na 
mateřské ev. rodičovské dovolené. 

 
Odbor investic a správy majetku: Energetik-technik 

V návaznosti na projekt Živého Milevska pro nastavení energetického managementu a 
s vzrůstajícími cenami energií a energetickou krizí se hledají se cesty, jak s nimi nejlépe 
hospodařit.  
V rámci projektu ŽM byla schválena směrnice k systému managementu hospodaření s energií, 
energetický plán do roku 2030, energetická politika a zásady hospodaření s energií  vč. 
energetického desatera. To vše mj. i s cílem získání certifikátu mezinárodní normy ISO. Tento 
certifikát byl získán, avšak energetický audit bude následovat ještě v průběhu dalších 2 let.  
V rámci energetické politiky se Město Milevsko přihlásilo k plnění dlouhodobého závazku 
zaměřeného na neustálé zlepšování hospodaření s energiemi a k přijímání takových opatření, 
která pomohou snižovat energetickou náročnost provozů Města a městských organizací. 
Energetická politika navazuje na závazky Města Milevska plynoucí ze Strategického plánu rozvoje 
města, Energetické koncepce i ostatních koncepčních materiálů, a přímo vyplývá z požadavků 
mezinárodní normy ČSN EN ISO 50001:2019. 

Ze schválených dokumentů energetického managementu dále mj. vyplývá: 
• Město Milevsko se zavazuje neustále zlepšovat energetickou hospodárnost a systém managementu hospodaření s 

energií celkově.  

• Chceme snižovat energetickou náročnost Města Milevska a jednotlivých městských organizací. Tento závazek 
realizujeme prostřednictvím energetických cílů a cílových hodnot, programů a projektů na podporu trvale 
udržitelného rozvoje, nákupu a návrhu energeticky úsporných produktů a služeb, zapojováním všech zaměstnanců 
do programu energetického managementu.  

• Zavazujeme se zajišťovat dostupnost informací a zdrojů potřebných k dosahování energetických cílů a cílových 
hodnot.  

• Zavazujeme se sledovat změny právních předpisů a trvale dosahovat souladu s jejich požadavky a s dalšími 
požadavky, které se nás týkají, v oblasti energetické účinnosti, užití a spotřeby energie. 
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• Pravidelně kontrolujeme a hodnotíme dodržování koncepce Energetické politiky a všech s tím souvisejících 
provozních kritérií. Hlavní zásadou v této oblasti je neustálé vyžadování energetické disciplíny od všech našich 
zaměstnanců.  

Město Milevsko deklaruje snahu zajistit úsporné hospodaření s energiemi s tím, že bude svá 
opatření v této oblasti směřovat ke snižování spotřeby energie na jedné straně a zvyšování 
energetické účinnosti na straně druhé. Pro tento účel se zavazuje udržovat a trvale zlepšovat 
systém managementu hospodaření s energií podle požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019 a 
souvisejících požadavků právních předpisů.  
Systém managementu hospodaření s energií Města Milevska specifikuje základní nástroje, metody 
a postupy, které se uplatňují při řízení energetické náročnosti. Zahrnuje řadu procesů počínaje 
stanovením výchozího stavu, vytvářením plánů sběru energetických dat, analýzou dat a 
plánováním opatření ke zlepšování energetické hospodárnosti, přes provozní řízení, realizaci 
akčních plánů, kontrolu, audit až po zajištění neustálého zlepšování. 
Pozice energetického specialisty v rámci dotačního projektu byla realizována v organizační 
složce Živé Milevsko, tento projekt však na konci února končí. V případě, že město bude chtít 
v energetickém managementu pokračovat, je nutné zřídit novou pozici na OISM. Tento odbor 
ve stávajícím personálním obsazení nemá kapacitu, aby veškerou činnost energetického 
managementu zajišťoval.  
Realizace energetického managementu je v souladu se strategickým plánem rozvoje města –
– opatření A.2.2. – Energetická struktura a opatření A.4.1. – Zlepšení stavu ovzduší.  
Hlavní náplní práce energetika/technika bude především zajištění kompletní správy energií 
města včetně poradenské činnosti pro organizace města a okolní obce, analýza spotřeb energií 
a vyhledávání možností potenciálních úspor, nastavování úsporných opatření a provádění 
kontrol jejich dodržování, zajištění energetických auditů, posuzování možností využití 
obnovitelných/alternativních zdrojů energie, vyhledávání možností čerpání dotací v této 
oblasti, nákup energií a jednání s dodavateli.  
Dalším důvodem pro zřízení této pozice je nutnost posílení úseku údržby rozsáhlého 
městského majetku. OISM v tuto chvíli spravuje celkem 105 objektů ve vlastnictví města 
v katastru Milevska a i místních částí (s číslem popisným, bez čísla popisného), z toho 33 
objektů s pronajímanými prostory - 338 bytů a 74 nebytových prostor. Tuto činnost zajišťuje 
pouze jeden technik.  
V tuto chvíli je již vypsáno výběrové řízení na tuto pozici s tím, že je tajemnici vyhrazeno VŘ 
zrušit nebo nevybrat žádného kadidáta. Cílem je především urychlení celého procesu, a 
v případě zřízení této pozice, možnost převzít agendu u končícího projektu na ŽM.  
Zároveň se hledá vhodný dotační titul, kterým by byla činnost energetika finančně podpořena. 
V tuto chvílí je možnost dotační podpory pouze přes Místní akční skupiny. 
 
 
Odbor životního prostředí: zachování 3 pozic vodoprávního úřadu 
Změnou organizačního řádu s účinností od 1.3.2020 byl OŽP - vodoprávní úřad - posílen 
o jednu pozici, s tím, že tato pozice bude obsazena na dobu určitou 3 let a po této době bude 
situace vyhodnocena a následně předložen návrh na zachování místa na dobu neurčitou nebo 
jeho zrušení. 
Tento pracovní poměr končí v květnu letošního roku. Avšak průběh těchto 3 let výrazně 
ovlivnila covidová situace a časté pracovní neschopnosti, bohužel i delšího charakteru. 
V rozmezí červenec 2021 až prosinec 2022 fungoval vodoprávní úřad celkem 15 měsíců 
v omezeném režimu 2 pracovnic. 
V příloze č. 3 je pak uvedeno od vedoucí OŽP vyhodnocení a zdůvodnění pro zachování 
vodoprávního úřadu se 3 referenty. 
Do dubna roku 2020 Městský úřad Milevsko zaměstnával na OŽP 2 referentky na úseku 
vodního hospodářství, obě na plný pracovní úvazek. Agenda na tomto úseku byla a je stále 



3 

 

rozsáhlá (především po novele vodního zákona od r. 2019). V létě roku 2019 se pak na tomto 
úseku začala vyhrocovat situace zvýšené pracovní vytíženosti obou referentek, a to jednak 
v souvislosti s řešením mimořádné události – havárie na Milevském potoce a následně 
enormním počtem podaných žádostí na povolení studní/vrtů. Referentky byly ještě v tu dobu 
schopné došlé žádosti o studny/vrty řešit v zákonem stanoveném termínu (max. do 3 měsíců 
od data podání žádosti).  
K výraznému útlumu počtu nových žádostí o vrty/studny nedošlo, stále je o individuální 
studny/vrty zájem. ORP Milevsko je navíc v nevýhodě, jelikož je zde veliké množství malých 
obcí bez přístupu na veřejný vodovod (jen malý posun k zlepšení).  
V příloze s vyjádřením vedoucí OŽP je pak v tabulce č. 2 uveden potřeb pracovníků 
vodoprávního úřadu u měst podobné velikosti vč. počtu obcí ORP. Většina úřadu v současné 
době tuto činnost zajišťuje třemi referenty. 
Pro doplnění lze ještě uvést, že každý referent vykonávající agendu vodoprávního úřadu musí 
být do 18 měsíců od počátku výkonu držitelem osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti 
(přihlášen do 6 měsíců od počátku výkonu), jinak neplní podmínky stanovené pro správní 
řízení (není oprávněnou úřední osobou). Z tohoto důvodu není možné pokrýt výkon této 
činnosti z vlastních řad úřadu jiným pracovníkem. Dřívější částečná výpomoc, která byla 
řešena prací na dohodu s referentkou na MD/RD, která ZOZ má, již není možná, referentka se 
již vrátila do plného pracovního procesu. 
 
 
Z výše uvedených důvodů si dovoluji RMM požádat o navýšení počtu zaměstnanců 
o 1 referenta energetik/technik na OISM na stálý pracovní poměr a o zachování 3 refentů OŽP 
(alespoň na dobu dalších 3 let – následovat bude další vyhodnocení situace) na úseku vodního 
hospodářství.  
 
V příloze předkládám kompletní organizační řád vč. organizační struktury od 1.2.2023 a i 
stávající org. řád s vyznačenými změnami.  
 
V tuto chvíli nebude potřeba rozpočet platových prostředků navyšovat. Při jeho přípravě se 
počítalo se třemi obsazeními pozicemi vodoprávního úřadu na OŽP, jelikož byly v tu dobu 
personálně obsazeny. Zároveň byl rozpočet navýšen o rezervu právě pro případné zřízení 
pozice energetika na OISM. 
 

Jména zpracovatele, datum vyhotovení: Hana Jánová, 17.01.2023 


