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Organizační řád  –  počty zaměstnanců Města Horažďovice  
 
 
Rada města Horažďovice na svém 76. zasedání dne 02.09.2009 stanovila usnesením č. 76/30 
celkový počet zaměstnanců v organizační složce takto: 
Organizační složka Aquapark Horažďovice 

 15 zaměstnanců 
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě nezbytné potřeby a 

schváleného rozpočtu  
 
Rada města Horažďovice na svém 40. zasedání dne 18.07.2016 stanovila usnesením č. 40/31 
celkový počet zaměstnanců v organizační složce takto: 
Organizační složka Technické služby Horažďovice  

 17 zaměstnanců 
 zaměstnanci v pracovním poměru na sezónní práce jsou vždy stanovovány radou města na 

příslušný rok 
 úklid na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dle schváleného rozpočtu 
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě nezbytné potřeby a 

schváleného rozpočtu 
 
Rada města Horažďovice na svém 52. zasedání dne 30.01.2017 stanovila usnesením č. 52/27   
celkový počet zaměstnanců v organizační složce takto: 
Organizační složka Městské muzeum Horažďovice:    

 5,25 odborných zaměstnanců   
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na obslužnou profesi na úklid  
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě nezbytné potřeby a 

schváleného rozpočtu 
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na zástup a odbornou činnost v případě 

nezbytné potřeby a schváleného rozpočtu 
 
Rada města Horažďovice na svém 52. zasedání dne 30.01.2017 stanovila usnesením č. 52/26   
celkový počet zaměstnanců v organizační složce takto: 
Organizační složka Městská knihovna Horažďovice:  

 3,375 odborný zaměstnanec   
 0,625 odborný zaměstnanec – regionální funkce 

s tím, že navýšení o odborného zaměstnance na výkon regionálních funkcí o 0,625 úvazku 
a odborného zaměstnance o 0,375 úvazku se stanovuje na dobu určitou po dobu trvání 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace s KÚ Plzeňského kraje  

 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – úklid vždy dle schváleného rozpočtu 
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na knihovní služby v částech obce 
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě nezbytné potřeby a 

schváleného rozpočtu   
 

Rada města Horažďovice na svém 29. zasedání dne 22.02.2016 stanovila usnesením č. 29/42   
celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu takto: 
Městský úřad Horažďovice 

 54 zaměstnanců, z toho 2 obslužné.  
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – úklid vždy dle schváleného rozpočtu 
 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě nezbytné potřeby a 

schváleného rozpočtu 

Na ostatních paragrafech dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě nezbytné 
potřeby a schváleného rozpočtu 


