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Přehled usnesení 7. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 27.1.2011 0:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0244/7 1. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců ( Mgr. Petr Mentlík , tajemník úřadu
)

0244/7
1

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

a) usnesení č. 0183/5 ze dne 6. 1. 2011 dnem 27. 1. 2011

b) část usnesení č. 4662/86 ze dne 1.4.2010  dnem 31.1.2011

schvaluje

a) zrušení dvou funkčních míst  v odboru vnitřních věcí, tj. z počtu 35 míst na 33 dnem 31. 1.
 2011

b) zrušení dvou funkčních míst v odboru právním a zrušení referátu veřejných zakázek v rámci
odboru právního, tj. z počtu 20 míst na 18 dnem 31.1.2011

c) zrušení jednoho funkčního místa v oddělení kancelář starosty, tj. z počtu 6 míst na 5 dnem
31. 1. 2011

d) zrušení jednoho funkčního místa v odboru investičním, tj. z počtu 11 míst na 10 dnem 28. 2.
2011

e) zřízení Oddělení veřejných zakázek, počet funkčních míst 3 s účinností od 1. 2. 2011

f) zřízení Referátu ekonomického rozvoje, počet funkčních míst 2 s účinností od 1. 2. 2011

stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih na 291 s účinností od 1. 2. 2011

schvaluje

změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s
účinností od 1. 2. 2011

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a
dořešit personální záležitosti s touto změnou související

Termín: 31.1.2011
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