
Důvod a způsob založení  
 
Město Velká Bystřice je sdružení tohoto města, kteří si ze svého středu volí své 
zástupce - zastupitelstvo města - tito je po dobu čtyř let zastupují a spravují městské 
záležitosti. Město Velká Bystřice je právnickou osobou, která  vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a na svou odpovědnost.  
Jako samostatná právnická osoba vzniklo město dnem účinnosti  zákona č. 367/1990 
Sb., o obcích, t.j. dnem voleb do obecních zastupitelstev 24. listopadu 1990. 
Velká Bystřice se stala městem s účinnosti od 1. června 1998, kdy předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  podle § 2 odst. 2 zákona České 
národní rady č. 367/1990  Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29 odst. 3 
jednacího řádu Poslanecké sněmovny, určil obec Velkou Bystřici městem.  
Město je spravováno Zastupitelstvem města Velká  Bystřice, které je nejvyšším 
orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou voleni ve volbách do obecních 
zastupitelstev na čtyřleté volební období. Zastupitelstvo města Velká Bystřice má 
celkem 15 členů zastupitelstva a schází se nejméně 1x za tři měsíce. Výkonným 
orgánem v samostatné působnosti je Rada města Velká Bystřice, jejíž členové jsou 
voleni zastupitelstvem. Rada města Velká Bystřice má 5 členů a schází se zpravidla 1x 
za 14 dnů. Město Velká Bystřice navenek zastupuje starosta, který je volen 
zastupitelstvem. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje ve stanoveném rozsahu 
místostarosta. Obě funkce jsou uvolněné.  
Svoje záležitosti spravuje samostatně - samostatná působnost.  Při výkonu této 
činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy, vydanými 
zastupitelstvem města, k jejich provedení. 
Město vykonává v zákonem omezeném rozsahu státní záležitosti - státní správu - 
přenesená působnost (např. matrika, stavební úřad)  a při výkonu této působnosti se 
navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.   
Město má svůj majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří dle 
rozpočtu a  podmínek  stanovených zvláštním zákonem. 
Hospodaření podle schváleného rozpočtu na kalendářní rok zastupitelstvem města. 
Právem každého občana Velké Bystřice je vyjádřit se návrhu rozpočtu, který je před 
schvalováním zveřejněn na úřední desce. Následně je projednáván na veřejném 
zasedání zastupitelstva města.  
Dalším orgánem města je městský úřad, který je tvořen starostou města, 
místostarostou města, tajemníkem a zaměstnanci města zařazenými do městského 
úřadu. Nadřízený všem zaměstnancům zařazeným do městského úřadu je tajemník, 
který plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních zákonů (zákoník práce) a je 
odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti 
starostovi. Městský úřad se vnitřně dělí na odbory - správní, stavební úřad, odbor 
výstavby a technických služeb, odbor kultury a informací.  
 


