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O r g a n i z a č n í  ř á d  

Městského úřadu Králíky 

Rada města Králíky v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Organizační řád Městského úřadu Králíky. 

ČÁST PRVNÍ 

Z Á K L A D N Í  U S T A N O V E N Í  

Článek 1 

Ú v o d n í  u s t a n o v e n í  

(1) Městský úřad Králíky (dále jen „úřad“) je orgánem města Králíky (dále jen „město“).  

(2) Organizační řád úřadu je vnitřním předpisem města Králíky a je závazný pro všechny 

osoby tvořící úřad. Tento předpis upravuje organizaci úřadu včetně jeho organizační 

struktury, rozdělení působnosti a pravomocí v úřadu, zásady činnosti a řízení úřadu a 

jeho jednotlivých organizačních jednotek (dále jako „odbory“), spolupráci mezi těmito 

odbory a vztahy k dalším orgánům města a organizacím zřízeným nebo založeným 

městem.  

(3) V oblasti samostatné působnosti plní úřad úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města 

Králíky (dále jen „zastupitelstvo“) nebo Rada města Králíky (dále jen „rada“). Vydává 

rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. Vykonává metodickou činnost ve vztahu 

k organizacím založeným nebo zřízeným městem.  Pomáhá komisím a výborům v jejich 

činnosti.  

(4)  V oblasti přenesené působnosti úřad vykonává státní správu:  

a) v základním rozsahu svěřeném obci, s výjimkou záležitostí svěřených do působnosti 

zvláštního orgánu;  

b) v rozsahu svěřeném pověřenému obecnímu úřadu ve správním obvodu tvořeném 

těmito obcemi - Králíky, Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov, Mladkov, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak.  

c) v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve správním 

obvodu tvořeném těmito obcemi - Králíky, Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov, 

Mladkov. 

(5) Obecně závazné vyhlášky, nařízení, vnitřní předpisy a ostatní důležité dokumenty města 

a úřadu jsou v elektronické podobě přístupné na portálu úředníka. Obecně závazné 

vyhlášky, nařízení, pravidla a vybrané vnitřní předpisy jsou v elektronické podobě 

zveřejněny na webových stránkách města. Originály předpisů města jsou uloženy na 

odboru vnitřních věcí. Podrobnosti přípravy a schvalování předpisů města stanoví 

vnitřní předpis (O předpisech města Králíky). 
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ČÁST DRUHÁ 

O R G A N I Z A C E  A  Ř Í Z E N Í  Ú Ř A D U  

Článek 2 

O r g a n i z a č n í  č l e n ě n í  ú ř a d u  

(1) Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení do úřadu.  

(2) Rada stanovuje s účinností od 01.02.2016 počet zaměstnanců města zařazených do 

úřadu v úřední profesi na 47.  

(3) Rada zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti úřadu tyto odbory: 

1. odbor organizační a správní  

2. odbor vnitřních věcí  

3. odbor majetkový  

4. odbor finanční  

5. odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

6. odbor obecní živnostenský úřad  

7. odbor územního plánování a stavební úřad  

8. odbor výstavby a technické správy  

9. odbor životního prostředí 

(4) Schéma organizační struktury úřadu je přílohou č. l a č. 2 tohoto předpisu. 

Článek 3 

Ř í z e n í  ú ř a d u  

(1) V čele úřadu je starosta, který je ze své činnosti zodpovědný zastupitelstvu. 

(2) Vedoucími zaměstnanci úřadu jsou tajemník a vedoucí jednotlivých odborů.  

Jmenovanými funkcemi jsou: tajemník úřadu a vedoucí odborů.  

Článek 4 

P o r a d y  v e d e n í   

(1) Jedenkrát týdně, obvykle v pátek, se koná porada vedení, které se účastní starosta, 

místostarosta, tajemník a vedoucí jednotlivých odborů. V případě potřeby se zúčastňují i 

další přizvané osoby.  Porada může být po dohodě mezi starostou a tajemníkem ze 

závažných důvodů zrušena.  

(2) Program porady tvoří: 

a) materiály předkládané odbory úřadu na jednání rady, popř. zastupitelstva; 

b) informace vedení města (informace od starosty, místostarosty a tajemníka); 

c) informace odborů úřadu. 

(3) Zápisy z porad vedení jsou v elektronické podobě dostupné na portálu úředníka. 
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Článek 5 

Z á s a d y  s p o l u p r á c e  

(1) Odbory úřadu jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně spolupracovat, tedy 

poskytovat si potřebné informace, stanoviska a vyjádření a projednávat společně 

záležitosti vyžadující součinnost více odborů úřadu. Tyto zásady platí přiměřeně i pro 

vztahy odborů úřadu a úřadu jako celku k orgánům města a organizacím zřízeným nebo 

založeným městem. Informace lze poskytovat pouze tehdy, nebrání-li jejich poskytnutí 

zvláštní právní předpisy.  

(2) V případě potřeby koordinace činnosti odborů úřadu je koordinátorem tajemník.  

(3) Spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů řeší tajemník.  

(4) Na základě požadavku jsou tajemníkem jmenovány pracovní skupiny. 

Článek 6 

S t a r o s t a  

(1) Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích a zvláštními 

právními předpisy. Starosta zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které 

vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může starosta provést jen po jejich 

předchozím projednání. 

(2) Starosta dále: 

a) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva 

a rady; 

b) vydává pokyny tajemníkovi a vedoucím odborů k plnění úkolů plynoucích z usnesení 

zastupitelstva a rady; 

c) věcně řídí činnost interního auditu, krizového řízení a obrany. 

Článek 7 

M í s t o s t a r o s t a  

 Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 

nevykonává starosta svoji funkci. V těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve 

všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Plní úkoly uložené mu jednacími řády 

orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady, případně uložené starostou v rámci 

zastupování starosty. 

Článek 8 

T a j e m n í k  ú ř a d u  

(1) Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními právními předpisy, 

zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního 

orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům 

zařazeným do úřadu. 

(2) Tajemník úřadu je odpovědný za plnění úkolů úřadu v samostatné působnosti i v 

přenesené působnosti starostovi.  

(3) Tajemník úřadu je přímým nadřízeným vedoucích odborů a těch zaměstnanců města, 

kteří nejsou zařazeni do žádného odboru.  
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(4) Tajemník úřadu dále: 

a) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo starostou a další úkoly vyplývající 

z jeho pracovní náplně; 

b) spolupracuje při přípravě jednání zastupitelstva a rady města, účastní se jednání 

s hlasem poradním; 

c) podepisuje rozhodnutí a jiné úkony vyplývající z výkonu přenesené působnosti 

svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu; 

d) zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření 

orgánů města; 

e) provádí pracovně - právní úkony podle Zákoníku práce. 

f)  Organizačně zabezpečuje výběrová řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje čerpání 

stanovených limitů počtu zaměstnanců a osobních výdajů. 

g) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města; 

h) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a těch zaměstnanců 

města, kteří nejsou zařazeni v žádném z odborů úřadu, a schvaluje jejich pracovní 

náplně; 

i) schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí odměn jim podřízeným 

pracovníkům odborů a rozhoduje o poskytnutí odměn vedoucím odborů a 

zaměstnancům nezařazeným do žádného z odborů úřadu; 

j) v samostatné působnosti na úseku kultury předkládá radě města návrhy na stanovení 

platů a odměn vedoucích pracovníků příspěvkových organizací; 

k) vydává vnitřní předpisy k zajištění řádného chodu úřadu; 

l) rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory úřadu a zajišťuje koordinaci 

činnosti odborů; 

m) zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců úřadu; 

n) zabezpečuje funkčnost systému managementu kvality na úřadě; 

o) řídí autoprovoz úřadu; 

p) zajišťuje zabezpečení úřadu;  

q) zajišťuje vybavení kanceláří, kancelářské potřeby nezbytné pro chod úřadu, opravy 

zařízení nebo kanceláří úřadu;  

r) zajišťuje údržbu a úklid prostor budov úřadu; 

s) zabezpečuje spolupráci s obcemi, pro které je město Králíky pověřeným obecním 

úřadem a obecním úřadem obce s rozšířenou působností. 

Článek 9 

V e d o u c í  o d b o r u  

(1) Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost zaměstnanců odboru a je jejich přímým 

nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá za činnost odboru tajemníkovi. 

(2) Vedoucí odboru zejména: 
 

a) zabezpečuje plnění úkolů, které jsou svěřeny odboru v ustanoveních přílohy č. 3 

tohoto předpisu; 

b) podepisuje rozhodnutí a jiné písemnosti související s výkonem přenesené působnosti 
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na svěřeném úseku, není-li k tomu písemným pověřením oprávněn jiný zaměstnanec 

odboru, zpravidla písemným zmocněním v popisu funkce příslušného zaměstnance 

(oprávněná úřední osoba); 

c) podepisuje písemnosti vyhotovené odborem při plnění úkolů samostatné působnosti 

obce, přičemž zavazovat obec může pouze, je-li k tomu oprávněn obecně závazným 

právním předpisem, vnitřním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu města; 

d) v rámci činnosti svého odboru kontroluje dodržování právních předpisů, včasnost 

a kvalitu plnění úkolů a provádí statistickou a rozborovou činnost; 

e) stanoví konkrétní pracovní úkoly jednotlivým zaměstnancům odboru a přijímá 

opatření k jejich plnění; 

f) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců odboru a zpracovává jejich 

pracovní náplně a předkládá je tajemníkovi ke schválení;   

g) podává tajemníkovi úřadu návrhy týkající se personálních a platových záležitostí 

zaměstnanců odboru; vyhodnocuje průběh zkušební doby nových zaměstnanců 

odboru; 

h) podává tajemníkovi úřadu návrhy na přiznání, zvýšení nebo snížení osobního příplatku 

a poskytnutí odměn zaměstnancům odboru; 

i) odpovídá za kontrolu a převzetí práce vyplývající z uzavřené dohody o pracovní 

činnosti nebo o provedení práce pro potřeby odboru; 

j) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo 

tajemníka úřadu se účastní zasedání zastupitelstva nebo schůzí rady a jejich orgánů, 

případně zabezpečuje účast pracovníků odboru na těchto jednáních; 

k) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo 

tajemníka úřadu předkládá, zpracovává nebo zajišťuje zpracování materiálů na jednání 

orgánů města; 

l) na základě usnesení orgánů města a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu 

připravuje a předkládá k podpisu schválené písemnosti; 

m) poskytuje bezodkladně starostovi, místostarostovi a tajemníkovi úřadu informace 

o služebních záležitostech, které přesahují běžnou činnost odboru a mohou mít zásadní 

význam pro město a pro činnost orgánů města; 

n) odpovídá za včasné informování majetkového odboru, o změnách týkajících se 

majetku města svěřeného odboru; 

o) odpovídá za informování finančního odboru o vzniku a změnách pohledávek 

souvisejících s činností odboru, a to v samostatné i přenesené působnosti; 

p) odpovídá za hospodaření se svěřenými finančními, materiálovými a technickými 

prostředky; 

q) zajišťuje zpracovávání zpráv o činnosti odboru, předepsaných a pomocných výkazů, 

hlášení, rozborů a ostatních zpráv a odpovídá za jejich správnost; 

r) spolupracuje při provádění kontrol a revizí a odpovídá za odstranění zjištěných závad; 

s) účastní se zasedání, porad a jiných jednání, pokud se týkají činnosti odboru; 

t) eviduje zprávy příslušných komisí a výborů, shromažďuje jejich návrhy a připomínky; 

u) zajišťuje a odpovídá za plnění operativních úkolů vzešlých z porad vedení města, 

případně uložených starostkou nebo tajemníkem úřadu; 

v) odpovídá za správu příjmů příslušné rozpočtové kapitoly, včetně vymáhání 

pohledávek; 



Organizační řád Městského úřadu Králíky 

PP/218/S/2016 
 
 

    7 

w) zajišťuje správu dat v příslušném subsystému IS; 

x) podílí se na řešení úkolů v oblasti havarijního a krizového plánování a řízení a na 

činnosti příslušných orgánů v této oblasti. 

(3) Vedoucí odboru, se souhlasem tajemníka úřadu, určí z řad zaměstnanců odboru svého 

zástupce, který v době jeho nepřítomnosti plní svěřené úkoly.  

(4) Vedoucí odboru je oprávněn omezit práva a povinnosti svého zástupce pro případy 

krátkodobé nepřítomnosti vedoucího odboru (nepřítomnost v délce do 15 kalendářních 

dnů).  

(5) Vedoucí odboru provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok písemné hodnocení svých 

podřízených. Způsob a forma hodnocení je stanovena vnitřním předpisem.  

ČÁST TŘETÍ 

Z Á K L A D N Í  Ú K O L Y  

Článek 10 

O b e c n é  ú k o l y  o d b o r ů  

(1) Jednotlivé odbory plní úkoly a vykonávají svěřené pravomoci, které jsou uvedeny 

v příloze č. 3 tohoto předpisu a další úkoly, vyplývající z platných právních předpisů, 

vnitřních předpisů města, z usnesení zastupitelstva či rady nebo pokynů nadřízených. 

(2)  Je-li úřadu na základě veřejnoprávní smlouvy nebo na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu svěřen výkon přenesené působnosti pro jinou obec, přísluší výkon této přenesené 

působnosti tomu odboru, který je věcně příslušný na daném úseku podle tohoto 

organizačního řádu (příloha č. 3). 

(3) Všechny odbory plní následující základní úkoly: 

a) připravují návrhy vnitřních předpisů města v oblasti své věcné působnosti; 

b) spolupracují při přípravě návrhu rozpočtu města, sledují jejich čerpání a zpracovávají 

výsledky hospodaření na svěřeném úseku; 

c) zpracovávají stanovené výkazy, hlášení, rozbory, zprávy nebo pro ně poskytují 

podklady; 

d) spolupracují s ostatními odbory; 

e) vyjadřují se k návrhům ostatních odborů a podávají vlastní návrhy, náměty apod.; 

f) dle platného spisového a skartačního řádu evidují, vyřizují, ukládají a skartují 

písemnosti, vzniklé činností odboru nebo ty, které jim byly doručeny, přičemž 

využívají program evidence písemností (spisová služba); 

g) spolupracují při provádění kontrol a provádějí vlastní kontroly v rámci svěřené 

působnosti; 

h) zabezpečují prostřednictvím informatiků úřadu aktuálnost internetových stránek 

města, které se týkají činnosti odboru; 

i) v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím v rámci působnosti odboru 

zabezpečují poskytování a zveřejňování informací podle zvláštních právních předpisů. 

j) v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy vyřizují stížnosti a 

podněty patřící do věcné působnosti odboru; 

k) vedou evidenci smluv v rámci působnosti odboru. 
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Článek 11 

V n i t ř n í  k o n t r o l n í  s y s t é m  

(1) Starosta, místostarosta, tajemník úřadu a vedoucí odborů zajišťují řídící kontrolu na 

svěřených úsecích ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). 

(2) Podrobnosti o provádění zákona o finanční kontrole upravuje zvláštní vnitřní předpis 

města (Kontrolní řád města Králíky). 

Článek 12 

B e z p e č n o s t  p r á c e  

(1) Vedoucí zaměstnanci úřadu zabezpečují na jednotlivých stupních řízení v rozsahu svých 

pravomocí plnění úkolů města jako zaměstnavatele v oblasti péče o bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci a v oblasti požární ochrany. 

(2) Pokud na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany 

vyvstane potřeba přijetí takových opatření, která nejsou v kompetenci vedoucího 

odboru, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit tajemníkovi úřadu. 

Článek 13 

P ř e d á v á n í  f u n k c í  

(1) O trvalém a zpravidla i o krátkodobém předání funkcí se provede písemný zápis, který 

je uložen u vedoucího odboru. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou 

odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřeného majetku. 

(2) Při jmenování do funkce nového vedoucího odboru se vyhotoví písemný záznam 

o předání a převzetí funkce (protokol o předání a převzetí funkce). Je-li předávaná 

funkce spojena s hmotnou odpovědností, provede se mimořádná inventarizace.  

(3) Obsahem písemného zápisu o předání funkce je povinně: 

a) stav přidělených úkolů; 

b) seznam předávaných spisů, písemností a ostatní dokumentace; 

c) seznam předávaného inventáře, finančních prostředků a jiných majetkových hodnot. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

Článek 14 

P o v ě ř e n í  

(1) Rada v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích schválením tohoto organizačního řádu 

a) pověřuje majetkový odbor vydávat na základě žádosti nájemce za město jako 

pronajímatele písemný souhlas s podnájmem městského bytu nebo jeho části, 

b) pověřuje odbor územního plánování a stavební úřad, aby na základě žádosti vlastníka 

budovy rozhodoval o jejím přečíslování, 

c) pověřuje vedoucího finančního odboru zhotovením a podepisováním daňových 

přiznání města, mimo přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, 
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d) pověřuje vedoucího majetkového odboru zhotovením a podepisováním daňových 

přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, 

e) pověřuje vedoucího majetkového odboru zastupovat město - vlastníka nemovitého 

majetku jako účastníka v řízeních dle stavebního zákona, zákona o vodách a zákona o 

pozemních komunikacích, a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o 

úkonech města jako účastníka řízení. 

(2) Rada v souladu s § 102 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schválením tohoto 

organizačního řádu svěřuje odboru vnitřních věcí pravomoc ukládat pokuty ve věcech 

samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 zákona o obcích. 

(3) Bude-li nezbytné prokázat pověření podle odstavce 1, vystaví starosta příslušné osobě 

písemné pověření ve schváleném rozsahu. 

(4)  Vyhradí-li si zastupitelstvo některou z pravomocí rady, zmíněnou v odst. 1, kterou rada 

přenesla na některý odbor nebo jeho pracovníka, či její část, pak příslušné pověření 

zaniká dnem rozhodnutí zastupitelstva o atrakci pravomoci. 

Článek 15 

M a x i m á l n í  p o č e t  z a m ě s t n a n c ů  

(1)  Maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do 

úřadu lze překročit pouze při současném splnění těchto podmínek: 

a) město má dostatek rozpočtových prostředků určených na platy zaměstnanců města,  

b) nezbytnost obsazení jednoho pracovního místa současně dvěma osobami je 

odůvodněna zapracováním nového zaměstnance nebo dlouhodobou nepřítomností 

zaměstnance v práci, 

c) současné obsazení jednoho pracovního místa dvěma osobami nepřekročí dobu 

3 měsíců, 

d) rada je tajemníkem úřadu o krátkodobém navýšení stavu zaměstnanců předem 

informována. 

Článek 16 

V z t a h  k  j i n ý m  p r á v n í m  p ř e d p i s ů m ,  p ř í l o h y  

(1) V případě rozporu nebo nesouladu ustanovení tohoto organizačního řádu s obecně 

závaznými právními předpisy, které nabudou účinnosti po jeho vydání, má přednost 

příslušný právní předpis. Tajemník úřadu je povinen v takovém případě předložit radě 

návrh na změnu organizačního řádu.  

(2) Součástí tohoto předpisu jsou následující přílohy: 

a)  Příloha č. l -  Schéma organizační struktury úřadu 

b)  Příloha č. 2 - Odbory úřadu 

c)  Příloha č. 3 - Popisy činností odborů 

Článek 17 

Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

(1)  Tento organizační řád byl schválen Radou města Králíky dne 27.06.2016 usnesením 

č. RM/2016/26/483. 
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(2) Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 01.07.2016. 

(3)  Nabytím účinnosti tohoto organizačního řádu pozbývá platnosti Organizační řád 

Městského úřadu Králíky PP/216/S/2016, schválený usnesením RM/2016/21/386 dne 

23.5.2016.  

……………………….              ………………………. 

Jana Ponocná                                                   Ing. Martin Košťál 

     starostka                                                                         tajemník 
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Příloha č. 2 

 

ODBORY UMÍSTĚNÉ NA RADNICI 
 

 

Starosta  

Místostarosta 

Tajemník  

 

ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ 

Vedoucí (agenda školství) 

Vnější vztahy města, protokol   - referent/ka 

Mzdová a personální agenda   - referent/ka 

Spisová služba, podatelna     - referent/ka 

Matrika       - referent/ka 

Informatik I.      - referent/ka 

Informatik II.     - referent/ka 

Specialista strategického řízení   - referent/ka 

Právní služby  – neobsazeno; zajištěno externím pracovníkem 

 

ODBOR FINANČNÍ 

Vedoucí (rozpočet, závěrečný účet, příspěvky PO, daně)     

Příjmy       - referent/ka 

Pokladna       - referent/ka 

Výdaje       - referent/ka 

 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD 

Vedoucí (stavební úřad) 

Stavební úřad      - referent/ka 

Stavební úřad      - referent/ka 

Územní plánování     - referent/ka 

 

ODBOR MAJETKOVÝ 

Vedoucí (převody majetku, pojištění majetku) 

Evidence majetku, pronájmy   - referent/ka 

Bytové hospodářství, věcná břemena  - referent/ka 

 

ODBOR VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY 

Vedoucí (techn. správa nemovitostí, památková péče) 

Komunikace v sam. i přenesené působnosti - referent/ka 

Techn. správa - pozemní stavby, sítě  - referent/ka 

Veřejné zakázky, dotace    - referent/ka 
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ODBORY UMÍSTĚNÉ V BUDOVĚ UL. K. ČAPKA 316 
 

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

Vedoucí (veřejné opatrovnictví,  sociálně-právní ochrana dětí, romský koordinátor, 

protidrogový koordinátor) 

Sociální práce, veřejné opatrovnictví  - referent/ka 

Sociálně - právní ochrana dětí   - referent/ka 

Sociálně - právní ochrana dětí   - referent/ka 

Sociálně - právní ochrana dětí   - referent/ka 

 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 

Vedoucí (veřejné sbírky, právo shromažďovací, místní poplatky, gesce vyřizování 

žádostí dle InfZ, vedení evidence předpisů města, organizace a zajištění voleb a 

referenda, přestupky, vymáhání pohledávek) 

Cestovní doklady, pokladna   - referent/ka 

Občanské průkazy, evidence obyvatel  - referent/ka 

Schvalování vozidel      - referent/ka 

Evidence vozidel      - referent/ka 

Evidence řidičů      - referent/ka 

Agenda vymáhání pohledávek, přestupky - referent/ka 

Krizové řízení      - referent/ka 

Zkušební komisař     - referent/ka 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vedoucí (lesní hospodářství, ochrana přírody a krajiny) 

Odpadové hospodářství, myslivost   - referent/ka 

Ochrana ZPF, ovzduší a rybářství   - referent/ka 

Vodní hospodářství, ochrana zvířat  - referent/ka 

Vodní hospodářství, ochrana zvířat  - referent/ka 

 

ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

Vedoucí (živnostenský úřad) 

Živnostenský úřad      - referent/ka 

Živnostenský úřad      - referent/ka 
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Příloha č. 3 

POPISY ČINNOSTÍ ODBORŮ  

Článek 1 

O d b o r  o r g a n i z a č n í  a  s p r á v n í  

1) Zabezpečuje vztahy s veřejností a se sdělovacími prostředky. 

2) Eviduje korespondenci a jiné písemnosti starostky a místostarosty a podle jejich pokynů 

je vyřizuje.  

3) Organizačně zajišťuje záležitosti spojené s činností starostky, místostarosty a tajemníka. 

4) Zodpovídá za zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva.  

5) Spolupracuje při přípravě zasedání zastupitelstva a schůzí rady, zajišťuje především 

kompletaci a rozesílání podkladů pro tato jednání, zajišťuje vyhotovení listiny 

přítomných na zasedání zastupitelstva, vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva 

a rady a zajišťuje nakládání s nimi. 

6) Vede evidenci usnesení zastupitelstva, rady a sleduje plnění termínů uložených úkolů. 

7) Podílí se na zabezpečení úřadu.  

8) Podílí se na zajišťování vybavení kanceláří, kancelářských potřeb a oprav zařízení 

kanceláří úřadu. 

9) V samostatné působnosti na úseku kultury organizačně zabezpečuje kulturní 

a společenské akce pořádané městem a zajišťuje organizační záležitosti týkající se účasti 

představitelů města na ostatních kulturních a společenských akcích. 

10) V samostatné působnosti na úseku kultury zpracovává podklady pro rozhodování orgánů 

města, jako zřizovatele muzeí, knihoven a kulturních zařízení, zejména zpracovává 

návrhy zřizovacích listin, včetně změn a dodatků a vede jejich evidenci, organizačně 

a administrativně zajišťuje výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů těchto 

organizací. 

11) V samostatné působnosti vede majetkovou evidenci sbírkových předmětů ve vlastnictví 

města (vyjma sbírek spravovaných organizacemi zřízenými nebo založenými městem), 

provádí jejich kontrolu a zajišťuje jejich inventarizaci. 

12) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města ve věcech 

čestného občanství města a dalších ocenění. 

13) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města týkající se 

poskytování dotací (mimo oblast sociálních služeb) a zajišťuje veřejnosprávní kontrolu 

dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, u příjemců veřejné finanční podpory, poskytnuté z rozpočtu města na 

základě § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v této oblasti s výjimkou následné kontroly použití dotací u cizích subjektů. 

14) V samostatné působnosti zajišťuje vydávání městského tisku, neperiodických publikací 

a propagačních materiálů, zajišťuje plnění povinností města jako vydavatele dle zákona 

č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění 
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pozdějších předpisů a zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, zajišťuje plnění povinností města jako výrobcem audiovizuálního 

díla dle zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 

audiovizuálních děl, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje záležitosti týkající se 

a výkonu autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 

pozdějších předpisů. 

15) Zajišťuje vedení kroniky města. 

16) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města týkající se 

projektů na podporu turistického ruchu v regionu. 

17) V samostatné působnosti v oblasti tělovýchovy zpracovává podklady pro rozhodování 

orgánů města v oblasti tělovýchovy a sportu. 

18) V samostatné působnosti v oblasti tělovýchovy připravuje a organizuje tělovýchovné 

a sportovní akce pořádané městem nebo s jeho účastí. 

19) V samostatné působnosti na úseku školství zpracovává podklady pro rozhodování 

orgánů města, jako zřizovatele škol a školských zařízení, zejména předkládá návrhy na 

stanovení platů a odměn u vedoucích pracovníků, zpracovává návrhy zřizovacích listin, 

včetně změn a dodatků a vede jejich evidenci, organizačně a administrativně zajišťuje 

výběrová řízení na obsazení funkce ředitele škol a školských zařízení. 

20) V samostatné působnosti na úseku školství zajišťuje plnění úkolů obce v oblasti  výkonu 

územní samosprávy ve školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města v této oblasti.  

21) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní 

delikty podle tohoto zákona. 

22) V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností správní delikty podle § 105a zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. 

23) V přenesené působnosti v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu provádí kontrolu 

a projednává správní delikty podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

24) Zajišťuje spisovou službu a a archivační činnost úřadu. 

25) Zajišťuje příjem a odesílání poštovních zásilek, třídí zásilky, vede evidenci došlých 

a odeslaných zásilek podle spisového a skartačního řádu a zajišťuje kurýrní službu. 

26) Zajišťuje provoz telefonní ústředny úřadu. 

27) Zajišťuje komplexní mzdovou agendu zaměstnanců úřadu, zaměstnanců města 

nezařazených do úřadu a členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, 

v jejímž rámci také zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění 

a evidenci pojistného na sociální pojištění, důchodového pojištění a zdravotního 

pojištění, zpracovává veškeré mzdové statistické výkazy. 

28) Provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pro zaměstnance města. 
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29) Zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců úřadu a ostatních zaměstnanců 

města, včetně evidence jejich pracovní doby. 

30) Vede evidenci zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců města. 

31) Zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke vzdělávání úředníků podle 

zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

32) Vede evidenci zájemců o zaměstnání u města. 

33) zabezpečuje provoz veškeré kancelářské, výpočetní a telefonní techniky úřadu. 

34) Zajišťuje provoz elektronické podatelny. 

35) je gestorem užívání počítačových programů na úřadě, 

36) zajišťuje provoz telefonních sítí 

37) zajišťuje nákup, správu a údržbu hardware a software na všech pracovištích úřadu 

38) vytváří koncepci využívání informačních technologií 

39) zabezpečuje tvorbu a rozvoj městského informačního systému, včetně koordinace mezi 

jednotlivými uživateli MIS 

40) vytváří a vede informační systémy ve veřejné správě, zajišťuje návrh počítačové sítě a 

její provoz  

41) provádí metodickou činnost pro zaměstnance města při používání výpočetní techniky 

42) zabezpečuje technologickou funkčnost internetových stránek města, připojení na 

internet a elektronickou komunikaci 

43) zabezpečuje osobní údaje v informačních systémech podle právních předpisů o ochraně 

osobních údajů a o utajovaných skutečnostech 

44) zabezpečuje úkoly vyplývající z právních předpisů o informačních systémech veřejné 

správy (zejména zákon č. 365/2000 Sb.) 

45) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, 

ve znění pozdějších předpisů. 

46) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

47) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo 

kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 

48) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu, matričnímu 

úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

49) Dle § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, 

ověřuje správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis z Rejstříku trestů 

a totožnost žadatele a zasílá jej Rejstříku trestů. 



Organizační řád Městského úřadu Králíky 

PP/218/S/2016 
 
 

    17 

50) Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních výstupech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 

(Czech POINT). 

51) Zajišťuje a koordinuje realizaci klíčových aktivit v oblasti strategického plánování a 

řízení. 

52) Zajišťuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Registr smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Právní agenda 

53) Právní služby a projednávání a rozhodování ve věcech přestupků jsou zajišťovány 

externí smlouvou s advokátem. 

54) V oblasti soukromého práva právník poskytuje: 

a)  právní pomoc a právní stanoviska pro orgány města a zaměstnance úřadu, 

b)  zpracování smluv, včetně podkladů pro jednání orgánů města (důvodové zprávy, 

návrhy usnesení), 

c)  ostatní záležitosti dle zadání orgánů města. 

d) zpracování žalob a zastupování města u soudu. 

55) Zajišťuje výkon přenesené působnosti v rozsahu svěřeném zvláštnímu orgánu obce 

(Přestupkové komisi města Králíky) dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

56) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve 

věcech, které nejsou v působnosti jiných odborů úřadu.  

57) V oblasti veřejného práva poskytuje právní pomoc a zpracovává právní stanoviska pro 

orgány města a zaměstnance úřadu.  

58) Poskytuje zaměstnancům úřadu a orgánům města konzultace a právní stanoviska 

v oblasti správního práva, sjednocuje postupy úřadu v této oblasti.  

59) Připravuje návrhy veřejnoprávních smluv, včetně návrhů jejich změn a zrušení. 

60) Komunikace s advokátem je zajištěna jeho úředními hodinami na úřadě ve dnech středa 

a pátek. 

Článek 2 

F i n a n č n í  o d b o r  

1) V samostatné působnosti na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální 

finanční situaci města, optimalizuje využití bankovních služeb a volných finančních 

prostředků města a předkládá orgánům města návrhy v této oblasti, zpracovává 

podklady k žádostem o investiční úvěr, o kontokorentní úvěr, zajišťuje pravidelné 

hlášení a zasílání příslušných výkazů jednotlivým peněžním ústavům.  

2) Vede účetnictví města, včetně účetnictví organizačních složek města a provádí za město 

platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města. 

3) Na úseku pokladny zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města, metodicky řídí 
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a kontroluje činnost vedlejší pokladny a příručních pokladen úřadu. 

4) V samostatné působnosti zpracovává návrh rozpočtu a závěrečného účtu, předkládá je 

k projednání finančnímu výboru zastupitelstva, radě města a zpracovává příslušné 

materiály pro zastupitelstvo města, informuje orgány města o plnění schváleného 

rozpočtu a navrhuje opatření k řešení finančních otázek a změny rozpočtu, provádí řídící 

kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 416/2004 Sb. 

5) Zabezpečuje finanční vztahy se státem a krajem, dobrovolnými svazky obcí a dalšími 

subjekty, zajišťuje vyúčtování přijatých dotací, zajišťuje vymáhání pohledávek 

z vydaných faktur.   

6) V samostatné působnosti na úseku účelových fondů města zabezpečuje finanční agendu 

Fondu rozvoje bydlení, Sociálního fondu, Fondu obnovy majetku a Fondu památkové 

péče. 

7) V samostatné působnosti zajišťuje výplaty peněžitých darů a dotací, které schválily 

příslušné orgány města. 

8) V samostatné působnosti zpracovává a podává za město přiznání daně z příjmů 

právnických osob a daně z přidané hodnoty. 

9) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu na úseku 

místních poplatků jako správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, pro místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných obecně závazných 

vyhlášek města pro poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

10) U příspěvkových organizací města zajišťuje metodiku vedení účetnictví, kontrolu 

hospodaření, plnění závazných ukazatelů rozpočtu a rozdělení HV do fondů. 

11) Ukládá odvody a penále podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

Článek 3 

O d b o r  ú z e m n í h o  p l á n o v á n í  a  s t a v e b n í  ú ř a d  

1) V samostatné působnosti organizačně zajišťuje pořizování územně plánovací 

dokumentace města podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává podklady pro 

rozhodování orgánů města v této oblasti. 

2) V samostatné působnosti zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Spolupracuje při tvorbě a užívání geografického informačního systému (GIS). 

4) V samostatné působnosti rozhoduje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, o označování budov čísly popisnými, orientačními nebo 

evidenčními.  

5) Vykonává přenesenou působnost na úseku územního plánování v rozsahu svěřeném 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a stavebnímu úřadu dle zákona 
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

6) Vykonává přenesenou působnost na úseku stavebního řádu v rozsahu svěřeném 

pověřenému obecnímu úřadu a obecnímu úřadu s rozšířenou působností jako obecný 

stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor a projednává správní 

delikty podle tohoto zákona.  

Článek 4 

M a j e t k o v ý  o d b o r  

1) V samostatné působnosti na úseku bytového hospodářství přijímá žádosti o pronájem 

volných městských bytů, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v této 

oblasti, připravuje podklady pro soudní řízení v této oblasti, předává správci bytového 

fondu podklady pro evidenci městských bytů a nájemních smluv na byty. 

2) V samostatné působnosti vede evidenci majetku města a odsouhlasuje ji s účetnictvím 

vedeným finančním odborem, připravuje podklady  - předpisy plateb u pozemků a 

ostatních nemovitostí města a podklady pro zúčtování účetních operací, zavádí na 

základě podkladů předaných odborem výstavby a technické správy dokončené investice 

do evidence majetku města včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí, zabezpečuje 

provedení inventarizace majetku města. 

3) V samostatné působnosti zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním restitučních 

nároků. 

4) V samostatné působnosti zodpovídá za zpracování majetkoprávních smluv, vede jejich 

evidenci a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, zpracování podklady pro 

rozhodování orgánů města v této oblasti. 

5) V samostatné působnosti spravuje movitý a nemovitý majetek města a dohlíží na správu 

nemovitého majetku města, kterou vykonávají jiné právní subjekty. 

6) V samostatné působnosti zajišťuje pojištění majetku města, vede evidenci pojistných 

událostí, zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města v těchto věcech. 

7) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města a 

zajišťuje činnosti spojené se zástavním právem města. 

8) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města a 

zajišťuje činnosti spojené se zřizováním věcných břemen a jiných věcných práv. 

9) V samostatné působnosti zpracovává a podává za město přiznání daně z nabytí 

nemovitých věcí a na základě pověření je podepisuje. 

10) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města a 

zajišťuje činnosti spojené s prováděním komplexních pozemkových úprav. 

11) Na základě pověření zastupuje město, vlastníka nemovitého majetku, jako účastníka 

řízení v řízeních dle stavebního zákona, zákona o vodách, zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí a zákona o pozemních komunikacích, a vystavuje stanoviska o 

úkonech města jako účastníka uvedených správních řízení. 

12) Zodpovídá za zveřejňování záměrů dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
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znění pozdějších předpisů. 

13) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle § 336c a § 338p zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů a současně vykonává činnosti svěřené obci nebo obecnímu úřadu 

dle tohoto zákona a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

14) Vykonává přenesenou působnost v úseku vymáhání daní a poplatků a jiných peněžitých 

závazků podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, a 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to pro 

rozhodnutí vydaná majetkovým odborem nebo jiným orgánem města. 

Článek 5 

O d b o r  v ý s t a v b y  a  t e c h n i c k é  s p r á v y  

1) V samostatné působnosti zajišťuje správu majetku, který není svěřen jinému právnímu 

subjektu.  V případě, že je uvedený majetek spravován na základě smlouvy jiným 

subjektem, kontroluje dodržování těchto smluv. 

2) V samostatné působnosti zpracovává návrh ročního plánu investičních akcí města 

a spolupracuje s odborem finančním na návrhu finančního zajištění investičních akcí 

města. 

3) V samostatné působnosti připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města 

a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v této oblasti; zajišťuje předání 

dokončené investice správci nebo uživateli, zabezpečuje potřebné podklady pro zápis 

nových staveb do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové 

a účetní evidenci města, zpracovává statistické výkazy o investiční výstavbě, zpracovává 

žádosti města o dotace z veřejných rozpočtů na investiční výstavbu. 

4) V samostatné působnosti zabezpečuje řádný průběh zadávání veřejných zakázek města 

týkajících se investiční výstavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady pro rozhodování orgánů 

města v této oblasti. 

5) V samostatné působnosti zajišťuje energetický management v provozovaných 

jednotkách města. 

6) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města o názvech 

částí města, ulic a veřejných prostranství. 

7) Na základě pověření starostou zastupuje město jako účastníka řízení v řízeních dle 

stavebního zákona a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech 

města jako účastníka uvedených správních řízení. 

8) Spolupracuje při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města. 

9) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona. 

10) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obci a obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
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pozdějších předpisů, včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu, provádí 

dozor a projednává správní delikty podle tohoto zákona. 

11) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obci dle zákona č. 266/1994 Sb., 

o drahách, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor a projednává správní delikty 

podle tohoto zákona. 

12) V samostatné působnosti na úseku památkové péče zajišťuje a koordinuje program 

regenerace památkové zóny. 

13) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřenému obecnímu úřadu 

a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných 

hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty 

podle tohoto zákona. 

14) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obci a obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, provádí dohled a projednává správní delikty podle tohoto zákona. 

 

Článek 6 

O d b o r  s o c i á l n í c h  v ě c í  a  z d r a v o t n i c t v í  

1) V samostatné působnosti vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti 

rozvoje sociálních služeb a sociální pomoci na území města. 

2) V samostatné působnosti vykonává práci sociálního kurátora pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. 

3) V samostatné působnosti připravuje podklady pro rozhodování o žádostech na umístění 

v penzionech - domovech pro důchodce a o nájmech bytů v domě s pečovatelskou 

službou. 

4) V samostatné působnosti zajišťuje plnění úkolů obce v oblasti sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává 

podklady pro rozhodování orgánů města v této oblasti. 

5) V samostatné působnosti zajišťuje plnění úkolů obce v oblasti protidrogové politiky dle 

zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, 

zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města v této oblasti. 

6) Vykonává přenesenou působnosti v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů. 

9) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve 
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znění pozdějších předpisů. 

10) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů, za použití zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

11) Na základě pověření tajemníka vykonává referent zařazený na odboru funkci zvláštního 

příjemce dávky důchodového zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení.   

12) V přenesené působnosti vymáhá nedoplatky na sociálních dávkách, které přešly na obec 

v souvislosti s účinností zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb.  

13) Zajišťuje výkon funkce veřejného opatrovníka osob, kterým bylo soudem ustanoveno 

opatrovníkem město.  

14) V samostatné působnosti vydává Úřadu práce ČR souhlas  ve smyslu ustanovení § 33a, 

odst. 6, zákona č. 111/2006 Sb., zákon o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

s poskytnutím dávky pomoci hmotné nouze  - doplatku na bydlení – v případech, kdy 

osoby v hmotné nouzi užívají bydlení na základě jiného právního titulu, než nájemní 

smlouvy. 

15) V samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města týkající se 

poskytování dotací pro oblast sociálních služeb a zajišťuje veřejnosprávní kontrolu dle 

§ 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, u příjemců veřejné finanční podpory, poskytnuté z rozpočtu města na 

základě § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v této oblasti s výjimkou následné kontroly použití dotací u cizích subjektů. 

 

Článek 7 

O d b o r  v n i t ř n í c h  v ě c í  

1) V samostatné působnosti projednává správní delikty dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

2) V samostatné působnosti zodpovídá za zpracování a vyhlašování obecně závazných 

právních předpisů obce.  

3) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a pověřenému 

obecnímu úřadu dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4) Vykonává přenesenou působnost na úseku práva shromažďovacího v rozsahu svěřeném 

obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle 

tohoto zákona.  

5) Vykonává přenesenou působnost na úseku voleb v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a 

pověřenému obecnímu úřadu dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 

do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev  obcí, ve znění pozdějších předpisů; projednává přestupky podle 

zákona o volbách do Evropského parlamentu; připravuje podklady starostovi pro plnění 

jeho úkolů na úseku voleb a zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Vykonává přenesenou působnost na úseku občanských průkazů v rozsahu svěřeném 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona. 

7) Vykonává přenesenou působnost na úseku cestovních dokladů v rozsahu svěřeném 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních 

dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona.  

8) Vykonává přenesenou působnost na úseku evidence obyvatel v rozsahu svěřeném 

obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona 

č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, a 

projednává správní delikty podle tohoto zákona.  

9) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu dle zákona 

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 

provádí dozor a ukládá sankce podle tohoto zákona.   

10) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor a 

projednává správní delikty podle tohoto zákona.  

11) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

provádí dozor a ukládá sankce podle tohoto zákona.  

12) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona.  

13) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor a projednává správní delikty 

podle tohoto zákona.  

14) V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností správní delikty podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů. 

15) V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností přestupky podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 

16) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
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působností dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů.  

17) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění 

pozdějších předpisů.  

18) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, 

ve znění pozdějších předpisů.  

19) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění 

pozdějších předpisů. 

20) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

21) Zajišťuje plnění úkolů obce a obecního úřadu dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

22) Zajišťuje organizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací podle zvláštního zákona.  

23) Provádí úkony dle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

24) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu na úseku 

místních poplatků jako správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, pro místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných obecně závazných 

vyhlášek města pro poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací 

kapacity.  

25) Zajišťuje činnost vedlejší pokladny. 

26) V souladu s ustanovením § 1045 až § 1063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, přijímá a eviduje nalezené věci. 

27) Zajišťuje činnosti související s agendou přestupků Přestupkové komise města Králíky. 

28) V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností přestupky na úseku zdravotnictví a ochrany před alkoholismem 

a jinými toxikomaniemi podle §§ 29 a 30 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 

29) Vede agendu pohledávek a vyhotovuje podklady pro vymáhání podle zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u pohledávek vzniklých 

z činnosti odboru. 

30) V souladu s vnitřním předpisem města zajišťuje a metodicky řídí činnosti v rámci 

agendy poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Každoročně vyhotovuje výroční zprávu o 

poskytování informací dle InfZ. 

31) Provádí prvotní úkony ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 



Organizační řád Městského úřadu Králíky 

PP/218/S/2016 
 
 

    25 

Spisovým a skartačním řádem úřadu. 

 

Článek 8 

O d b o r  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í  

1) V samostatné působnosti zajišťuje správu a údržbu veřejné zeleně, zeleně a dřevin 

rostoucích mimo les v majetku města a vypracovává věcné a finanční plány péče 

o plochy veřejné zeleně, zeleně a dřevin rostoucích mimo les v majetku města. V 

případě, že je uvedený majetek spravován na základě smlouvy jiným subjektem, 

kontroluje dodržování těchto smluv. 

2) V samostatné působnosti se pro příslušné orgány města vyjadřuje k projektům 

a investičním záměrům týkajícím se staveb na pozemcích s výskytem zeleně ve 

vlastnictví města. 

3)  V samostatné působnosti zajišťuje na úseku odpadového hospodářství nakládání 

s komunálním odpadem, a to za město Králíky, jako původce odpadu. V případě, že je 

nakládání s odpadem zajištěno na základě smlouvy jiným subjektem, kontroluje 

dodržování těchto smluv. 

4) Vykonává přenesenou působnost na úseku vodního hospodářství jako vodoprávní úřad 

v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, provádí vodoprávní 

dozor, ukládá opatření k odstranění zjištěných závad a projednává správní delikty podle 

tohoto zákona.  

5) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

ve znění pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto zákona.  

6) Vykonává přenesenou působnost na úseku státní správy lesů v rozsahu svěřeném 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve 

znění pozdějších předpisů, provádí dozor a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona. 

7) Vykonává přenesenou působnost na úseku ochrany přírody a krajiny v rozsahu 

svěřeném obecnímu úřadu, pověřenému obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, provádí dozor a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona.  

8) Vykonává přenesenou působnost na úseku odpadového hospodářství v rozsahu 

svěřeném obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, provádí kontrolu, ukládá 

opatření k nápravě a projednává správní delikty podle tohoto zákona.  

9) Vykonává přenesenou působnost na úseku myslivosti v rozsahu svěřeném obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, provádí 

dozor a projednává správní delikty podle tohoto zákona. 

10) Vykonává přenesenou působnost na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 

v rozsahu svěřeném pověřenému obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
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působností dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů, provádí dozor a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona. 

11) Vykonává přenesenou působnost na úseku rybářství v rozsahu svěřeném obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

12) Vykonává přenesenou působnost na úseku veterinární péče v rozsahu svěřeném obci dle 

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 

13) Vykonává přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče v rozsahu svěřeném 

obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona 

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, a projednává 

správní delikty podle tohoto zákona. 

14) Vykonává přenesenou působnost na úseku ochrany ovzduší v rozsahu svěřeném obci 

a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá sankce podle tohoto zákona. 

15) Vykonává přenesenou působnost na úseku ochrany zvířat proti týrání v rozsahu 

svěřeném obci a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

a projednává správní delikty podle tohoto zákona. 

16) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu 

lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa 

a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor a ukládá sankce podle 

tohoto zákona. 

17) V přenesené působnosti projednává přestupky podle § 35 a § 45 zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 9 

O d b o r  o b e c n í  ž i v n o s t e n s k ý  ú ř a d  

1) Vykonává přenesenou působnost na úseku živnostenského podnikání v rozsahu 

svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský 

zákon“), jako obecní živnostenský úřad podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatelem živnostenského rejstříku, 

provádí živnostenskou kontrolu, vede správní řízení a ukládá sankce za porušení 

živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů. 

2) Jako centrální registrační místo dle živnostenského zákona v přenesené působnosti: 

a) přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního 

předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění; 

b) přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob 

podnikajících na základě živnostenského oprávnění a to v rozsahu stanoveném 

zvláštními právními předpisy; 

c) přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku 
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volných pracovních míst nebo jejich obsazení; 

d) přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského 

oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním 

předpisem. 

3) Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

vede evidenci zemědělského podnikatele, vydává osvědčení, provádí změny a rušení 

osvědčení, provádí kontrolu, projednává správní delikty podle tohoto zákona. 

4) V přenesené působnosti vykonává v rozsahu svěřeném obecnímu živnostenskému úřadu 

dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších předpisů, a ukládá sankce za jeho porušování. 

5) V přenesené působnosti vykonává v rozsahu svěřeném obecnímu živnostenskému úřadu 

dohled nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto zákona. 

6) V přenesené působnosti vykonává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu dohled nad 

dodržováním cenových předpisů podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 

republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, provádí cenovou kontrolu a 

ukládá sankce za porušení cenových předpisů. 

7) V přenesené působnosti vykonává v rozsahu svěřeném obecnímu živnostenskému úřadu 

dozor nad dodržováním zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a 

některých jiných provozoven v noční době, a projednává správní delikty podle tohoto 

zákona. 

8) V přenesené působnosti vykonává v rozsahu svěřeném obecnímu živnostenskému úřadu 

dohled nad dodržováním zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 

předpisů, a projednává správní delikty podle tohoto zákona. 

9) V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností správní delikty podle § 105b zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů. 

10) V přenesené působnosti projednává přestupky podle § 24 a podle § 33 zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

11) V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu živnostenskému 

úřadu správní delikty podle § 52 odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

12) Dle § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, 

ověřuje správnost údajů uvedených v písemné žádosti o výpis z Rejstříku trestů a 

totožnost žadatele a zasílá jej Rejstříku trestů. 

13) Dle § 12 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, 

zajišťuje v rámci Městského úřadu vydávání výpisů z Rejstříku trestů pro potřeby 

správních orgánů. 

14) Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních výstupech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů 

(Czech POINT).   
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15) V souladu se zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších 

předpisů, je zapojen do systému pro výměnu informací na vnitřním trhu EU – IMI. 

16)  Vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, 

v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou 

působností na úseku vymáhání daní a poplatků a jiných peněžních závazků podle zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona 

č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to pro rozhodnutí vydaná 

Odborem obecní živnostenský úřad. 

17) V přenesené působnosti vykonává v rozsahu svěřeném obci dohled nad dodržováním 

zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a projednává správní delikty podle § 24 tohoto zákona. 

18) V přenesené působnosti projednává v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností přestupky podle § 38a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a 

některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

19) V samostatné působnosti provádí následnou veřejnosprávní kontrolu dle § 9 odst. 2 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, u příjemců veřejné finanční podpory, poskytnuté z rozpočtu města na základě 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 


