Příloha č. 2 Orgány města, organizace zřízené městem a organizace s majetkovou účastí
města

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA

Výbory zastupitelstva města

Komise rady města
RADA MĚSTA
Orgány řízené starostou města
krizový štáb
bezpečnostní rada
povodňová komise města
povodňová komise ORP
Zvláštní orgány města
komise sociálně-právní ochrany dětí
komise k projednávání přestupků
Městská policie
JPO III – organizační složka

Městský úřad

STAROSTA MĚSTA

MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK

Odbory městského úřadu
Kancelář tajemníka
oddělení hospodářské správy
oddělení personální
oddělení pohledávek a přestupků
oddělení informatiky
Odbor správy majetku
Odbor vnitřních věcí
Odbor stavební
Odbor životního prostředí
Odbor živnostenský
Odbor finanční
oddělení školství
Odbor sociální
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
oddělení pečovatelské služby
Odbor dopravy

Příspěvkové organizace města
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Městská knihovna Přelouč
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice
Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice
Školní jídelna Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice
Technické služby města Přelouče

Obchodní korporace
s majetkovou účastí
města

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubická plavební, a.s.
Přístav Pardubice, a.s.
Hydrolabe, s.r.o

přímá nadřízenost
přímé řízení činnosti
koordinační činnost
výkon zřizovatelské
činnosti

Příloha č. 3 Organizační struktura městského úřadu od 1.2.2021
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
tajemník
asistentka
tisková mluvčí
pověřenec GDPR
ODDĚLENÍ INFORMATIKY
vedoucí oddělení
informatik
informatik
informatik
Oddělení pohledávek a přestupků
vedoucí oddělení
právník
ref. vymáhání
ref. místní poplatky
ref. přestupky a pohledávky
ref. přestupky
Oddělení personální
vedoucí oddělení
mzdová účetní
Oddělení hospodářské správy
vedoucí oddělení
referent OHS
řidič, údržbář
uklizečka - 3x částečné úvazky
správce sport. haly
uklizečka sport. hala - 2x částečné úvazky
ODBOR FINANČNÍ
vedoucí odboru
hlavní účetní
účetní a fakturace
účetní
pokladna
Oddělení školství
vedoucí oddělení
ref. školství
ODBOR SOCIÁLNÍ
vedoucí odboru
sociální pracovník
sociální pracovník
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
vedoucí oddělení
ref. sociálně-právní ochrany dětí
ref. sociálně-právní ochrany dětí
ref. sociálně-právní ochrany dětí
ref. sociálně-právní ochrany dětí
Oddělení pečovatelská služba
vedoucí oddělení
pečovatelka
pečovatelka
pečovatelka
pečovatelka
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vedoucí odboru
ref. odpady

25
(4)

(4)

(6)

(2)
N
(9)
N
N
N
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N
2N

7
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13

(5)

(5)
N
N
N
N
N

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
vedoucí odboru
ref. krizové řízení
ref. podatelna
ref. podatelna
ref. občanské průkazy a cestovní pasy
ref. občanské průkazy a cestovní pasy
ref. matrika
ref. matrika
ref. evidence obyvatel
ODBOR DOPRAVY
vedoucí odboru
ref. dopravní přestupky
ref. evidence vozidel
ref. evidence vozidel
technik motorových vozidel
zkušební komisař
zkušební komisař
ref. řidičské průkazy
ref. řidičské průkazy
ODBOR STAVEBNÍ
vedoucí odboru
ref. vodoprávní úřad
ref. vodoprávní úřad a památky
ref. územní plán
ref. územní plán
ref. územní plán
ref. silniční hospodářství
ref. silniční hospodářství
ref. silniční hospodářství
ref. silniční hospodářství
ref. územní a stavební řízení
ref. územní a stavební řízení
ref. územní a stavební řízení
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
vedoucí odboru
ref. živnosti
ref. živnosti
ref. živnosti
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
vedoucí odboru
ref. investice, údržba
ref. investice, údržba
ref. investice, údržba
ref. investice, údržba
ref. správy majetku a dotací
ref. nájmy, prodej majetku, v. břemena

9

9

13

4

7

Počet pracovníků městského úřadu

92

z toho:

úředníků

77

neúředníků (N)

15

5

ref. lesní hospodářství
ref. ochrana ZPF
ref. státní správy

