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účinnost od 01.12.2018

Schéma k 01.03.2017

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSTA ŽAMBERKA
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA

Výbory zastupitelstva města
kontrolní výbor
finanční výbor

RADA MĚSTA

Komise rady města
komise pro prevenci kriminality
komise bytová
komise pro zahraniční styky
komise inventarizační
komise dopravní
komise pro sociální služby
komise pro regeneraci městské
památkové zóny
komise SPOZ
redakční rada Žamberských listů
povodňová komise - místní

Orgány řízené starostou
města
krizový štáb
bezpečnostní rada
JPO-II
Zvláštní orgány města
komise pro sociálněprávní
ochranu dětí
povodňová komise PO-III

Městský úřad

STAROSTA
MĚSTA

Příspěvkové organizace:
Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk
Městská knihovna Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Centrum sociálních služeb města Žamberk
Školní jídelna Žamberk
Základní škola 28. října
Základní škola Nádražní 743
Mateřská škola – Sluníčko
Mateřská škola – Čtyřlístek
Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk
Středisko volného času, ANIMO, Žamberk
Městská policie
Žamberk

MÍSTOSTAROSTA
Tělocvična
TAJEMNÍK
MěÚ

odbory MěÚ:
kancelář starosty
kancelář tajemníka
odbor právní
odbor obrany a krizového řízení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor správní a dopravy
odbor finanční
odbor život. prostředí a zemědělství
odbor regionálního rozvoje a úz. plán.
informační středisko
orgány obce

Město jako zakladatel
a jediný společník

Správa budov Žamberk s.r.o.
Technické služby Žamberk s..r.o.

přímá nadřízenost
zastupování města
přímé řízení činnosti

Obchodní společnosti
s majetkovou účastí města

Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.
Ekola České Libchavy, s.r.o.
Bytové družstvo U Jatek Žamberk
Podorlická poliklinika s.r.o.

koordinační činnost
výkon zřizovatelské
nebo zakladatelské
funkce
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