PŘEHLED USNESENÍ
12. schůze Rady města
konané dne 2.6.2015

233/12/RM/2015 Organizační změna
I. ruší
v organizační struktuře Městského úřadu Uherské Hradiště ke dni 30. června 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odbor správních agend,
odbor životního prostředí,
odbor kanceláře starosty,
odbor kultury a cestovního ruchu,
odbor informatiky a komunikace,
v odboru dopravy oddělení správy pozemních komunikací, oddělení evidence
řidičských oprávnění a autoškol, oddělení registru silničních vozidel a oddělení
dopravně-správních agend a
7. v odboru architektury, plánování a rozvoje oddělení architektury, oddělení
územního plánování a oddělení rozvoje města.

II. mění
v organizační struktuře Městského úřadu Uherské Hradiště s účinností od 1. července 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

název útvaru interního auditu a kontroly na útvar interního auditu,
název odboru architektury, plánování a rozvoje na útvar městského architekta,
název odboru školství a sportu na odbor kultury, školství a sportu,
název odboru sociálních služeb a zdravotnictví na odbor sociálních služeb,
název stavebního odboru na odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
název odboru dopravy na odbor dopravních a správních agend,
název oddělení rozpočtu a financování zřízeného v ekonomickém odboru na
oddělení rozpočtů a financování,
8. název oddělení správy bytů a nebytových prostor zřízeného v odboru správy
majetku města na oddělení správy bytů a budov,
9. název oddělení správy ostatního majetku zřízeného v odboru správy majetku
města na oddělení správy pozemků a
10. název oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb zřízeného v odboru
sociálních služeb na oddělení plánování sociálních služeb.

III. zřizuje
v organizační struktuře Městského úřadu Uherské Hradiště s účinností od 1. července 2015

1. odbor organizační správy a informatiky,
2. v odboru investic oddělení přípravy a realizace staveb a oddělení veřejných
zakázek,
3. v odboru organizační správy a informatiky oddělení informatiky, oddělení
organizační a oddělení spisové služby,
4. v odboru správy majetku města oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního
majetku,
5. v odboru kultury, školství a sportu oddělení školství a sportu, oddělení kultury a
cestovního ruchu a oddělení propagace a vnějších vztahů,
6. v odboru stavebního úřadu a životního prostředí oddělení stavebního odboru a
památkové péče, oddělení dopravního úřadu a oddělení vodoprávního úřadu a
životního prostředí a
7. v odboru dopravních a správních agend oddělení registru řidičů a vozidel,
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů a oddělení
přestupkových řízení.
IV. schvaluje
s účinností od 1. července 2015 náplně činností jednotlivých útvarů, odborů a oddělení
uvedené v příloze č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Uherské Hradiště, jak bude dále
schválen.
V. schvaluje
s účinností od 1. července 2015 Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště, včetně
jeho přílohy č. 1 Náplně činností odborů, přílohy č. 2 Schéma organizační struktury a přílohy
č. 3 Podpisový řád, ve znění dle přiloženého návrhu.
VI. schvaluje
výčet nejdůležitějších samosprávných činností, které v rámci jednotlivých odborů vykonávají
místostarostové a uvolněný člen rady města, včetně jeho přílohy č. 1 - Schéma organizační
struktury Městského úřadu Uherské Hradiště: rozdělení agend.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]
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