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Čl. 1 Úvodní ustanovení
Organizační řád městského úřadu je základním vnitřním organizačním předpisem. Stanoví
organizační strukturu a upravuje zásady činnosti a řízení městského úřadu, dělbu práce mezi jeho
složkami, jejich vzájemné vztahy k organizacím a zařízením, které město zakládá nebo zřizuje.

Čl. 2 Město Velká Bystřice
2.1 Působnost města Velká Bystřice
1. Základní právní normou upravující působnost města Velká Bystřice je zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)
2. Město Velká Bystřice v samostatné působnosti plní úkoly v rozsahu stanoveném zákony a
v souladu se zájmy obce a jejich občanů. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen
obecním úřadům, vykonává jako svou přenesenou působnost.
3. Orgány města Velká Bystřice v souladu se zákonem o obcích jsou:


Zastupitelstvo města Velká Bystřice,



Rada města Velká Bystřice,



starosta města Velká Bystřice,



Městský úřad Velká Bystřice,



zvláštní orgány města.
2.2 Zastupitelstvo města Velká Bystřice

1. Zastupitelstvo města Velká Bystřice (dále jen „zastupitelstvo města“) je nejvyšším orgánem
města Velká Bystřice. Je složeno z členů zastupitelstva města, jejichž počet je na každé
volební období stanoven v souladu se zákonem o obcích před konáním voleb do obecních
zastupitelstev. Zastupitelstvo města má 15 členů.
2. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Zastupitelstvu
města je, podle zákona o obcích, vyhrazeno zejména:
a. schvalovat rozpočet a závěrečný účet města,
b. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich
zřizovací listiny,
c. vydávat obecně závazné vyhlášky města Velká Bystřice,
d. určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni,
e. volit z řad členů zastupitelstva města starostu, místostarostu a další členy rady města
a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, zřizovat i zrušovat výbory,
volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
f. rozhodovat o zrušení usnesení rady města, je-li mu předloženo starostou
3. Zastupitelstvo města může svěřit radě města část své pravomoci schvalovat rozpočtová
opatření.
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4. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání
zastupitelstva města je veřejné. Podrobnosti o jednání zastupitelstva města upravuje „Jednací
řád Zastupitelstva města Velká Bystřice“.
2.3 Rada města Velká Bystřice
1. Rada města Velká Bystřice (dále jen „rada města“) je výkonným orgánem města Velká
Bystřice v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.
V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Radu
města tvoří starosta, místostarosta a další členové volení z řad členů zastupitelstva města.
2. Radě města je, podle zákona o obcích, vyhrazeno zejména:
a. zabezpečovat hospodaření města Velká Bystřice podle schváleného rozpočtu, provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,
b. vydávat nařízení města Velká Bystřice,
c. stanovit rozdělení pravomocí v Městském úřadu Velká Bystřice, zřizovat a zrušovat
odbory, oddělení a funkční místa s oprávněním organizovat, řídit a kontrolovat práci
jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny („zaměstnanec pověřen
organizací práce“ – není vedoucím zaměstnancem)
d. na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu v souladu
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“)
e. zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce
jejich předsedy a členy,
f. stanovit celkový počet zaměstnanců v městě Velká Bystřice,
g. schvalovat „Organizační řád Městského úřadu Velká Bystřice“.
3. Rada města se schází ke schůzím podle potřeby, její jednání jsou neveřejná. Rada města
může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné
osoby. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích
členů. Podrobnosti o jednání upravuje „Jednací řád Rady města Velká Bystřice“.

Čl. 3 Městský úřad Velká Bystřice
3.1 Organizační struktura Městského úřadu Velká Bystřice
1. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci
zařazení do městského úřadu (dále jen „zaměstnanci“).
2. Rada města zřizuje pro jednotlivé oblasti činnosti městského úřadu odbory a oddělení.
3. Rada města zřídila tyto odbory:
a. odbor tajemníka,
b. odbor finanční,
c. odbor výstavby, územního plánování a technických služeb,
d. stavební úřad,
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e. odbor kultury a informací.
4. Rada města zřídila v rámci odboru výstavby a územního plánování a technických služeb,
oddělení technických služeb.
5. K vyřešení jednorázového úkolu zásadního významu s trváním časově omezeným může
starosta města nebo tajemník městského úřadu jmenovat pracovní tým složený ze
zaměstnanců různých odborů městského úřadu. Zároveň určí zaměstnance pověřeného
řízením týmu.
6. Počty zaměstnanců, organizační struktura a funkční náplně odborů jsou stanoveny
v přílohách tohoto organizačního řádu.
3.2 Působnost Městského úřadu Velká Bystřice
1. Městský úřad je orgánem města a plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložilo
zastupitelstvo města a rada města a pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím
rady města v jejich činnosti.
2. Městský úřad je orgán města Velká Bystřice, který plní úkoly v oblasti samostatné
působnosti i přenesené působnosti města. Městský úřad není právnickou osobou, nemá
tedy způsobilost mít práva a povinnosti.
3. Městský úřad rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
3.3 Územní působnost městského úřadu.
Územní obvod, ve kterém městský úřad vykonává svoji působnost samostatnou podle § 61
odst. 1 písm. a) zákona o obcích tvoří území města Velká Bystřice. Přenesenou působnost
v základním rozsahu na úseku matriky a stavebního úřadu vykonává městský úřad (mimo
územní obvod města Velká Bystřice) pro obce Přáslavice, Bukovany, Mrsklesy, Svésedlice.
Ve věcech přenesené působnosti je městský úřad podřízen Krajskému úřadu Olomouckého
kraje.

Čl. 4 Systém řízení Městského úřadu Velká Bystřice
4.1 Základní zásady
1. Řízení je určování cílů a stanovení způsobů a prostředků k jejich dosažení. Realizátory
řídícího procesu jsou vedoucí zaměstnanci.
2. Přímé řízení spočívá v ukládání úkolů vyšším stupněm řízení nižšímu stupni v přímé
organizační podřízenosti. Přímé řízení zahrnuje zejména vydávání příkazů, jejich
sledování, kontrolu, vyhodnocení a ocenění nositelů úkolů včetně uplatnění pozitivních či
negativních prostředků (odměny, postihy).
4.2 Systém řízení
V Městském úřadě Velká Bystřice jsou čtyři stupně řízení:
a. starosta a místostarosta,
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b. tajemník,
c. vedoucí odborů,
d. vedoucí oddělení.
Starosta
V čele městského úřadu stojí starosta města, který zastupuje město navenek. Práva a
povinnosti starosty jsou vymezeny zákonem o obcích.
Místostarosta
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Práva a povinnosti
místostarosty jsou vymezeny zákonem o obcích.
Tajemník
Tajemník je nadřízený všem úředníkům a zaměstnancům městského města Velká
Bystřice zařazeným do městského úřadu. Tajemník je oprávněn řídit, kontrolovat,
koordinovat a hodnotit výkon činnosti všech vedoucích odborů městského úřadu,
popřípadě dalších zaměstnanců, a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Tajemník je
zodpovědný za plnění úkolů městského úřadu
Vedoucí odboru
Odbor řídí vedoucí odboru, jemuž jsou přímo podřízení vedoucí oddělení a samostatní
zaměstnanci, kteří nejsou začleněni v oddělení. Vedoucí odboru je oprávněn řídit,
kontrolovat, koordinovat, hodnotit výkon činnosti zaměstnanců odboru a dávat jim
k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí odboru rozhoduje a je odpovědný za činnosti
příslušného odboru.
Vedoucí oddělení
Odbory se mohou členit na oddělení, které řídí vedoucí oddělení. Vedoucímu oddělení
jsou přímo podřízeni zaměstnanci oddělení. Vedoucí oddělení je oprávněn řídit,
kontrolovat, koordinovat a hodnotit výkon činnosti zaměstnanců oddělení a dávat jim
k tomuto účelu závazné pokyny. Vedoucí oddělení je odpovědný za činnost příslušného
oddělení.

Čl. 5 Práva a povinnosti zaměstnanců městského úřadu
5.1 Zaměstnanci zařazení do městského úřadu
1. Základní práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávního vztahu
k městskému úřadu se řídí především zákoníkem práce, zákonem o úřednících, nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými pracovními smlouvami. Dále
vyplývají z organizačního řádu, z pracovního řádu městského úřadu, z pracovní náplně, z
interních norem a příkazů nadřízených.
2. Každý zaměstnanec je povinen zejména:
a.

dodržovat ústavní pořádek České republiky a právní předpisy vztahující se k práci
jím vykonávané,

b.

plnit pokyny nadřízeného, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
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c.

v rozsahu své funkce konat osobně práci podle pracovní smlouvy ve stanovené
pracovní době a dodržovat pracovní kázeň,

d.

spolupracovat při plnění úkolů s ostatními zaměstnanci, odbory a odděleními,

e.

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání
a v souvislosti s ním,

f.

důsledně zabezpečit, ukládat a ochraňovat písemnosti obsahující osobní údaje v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s interními normami.
5.2 Vedoucí zaměstnanci

1. Vedoucím zaměstnancem je každý zaměstnanec, kterému jsou podřízeni další
zaměstnanci. Vedoucím zaměstnancem se rozumí rovněž vedoucí úředník, který řídí
výkon správních činností a má postavení vedoucího úředníka podle zákona o úřednících.
2. Tajemnice je vedoucím úředníkem, který má postavení vedoucího úřadu podle zákona o
úřednících.
3. Každý vedoucí pracovník je povinen zejména:
a.

v rozsahu své působnosti stanovit konkrétní úkoly a přijímat opatření k jejich
plnění,

b.

předkládat radě města, prostřednictvím starosty popř. místostarosty, návrhy v rámci
působnosti odboru,

c.

pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti a účastnit se jednání výborů a komisí,
pokud jsou předsedy těchto komisí vyzváni,

d.

poskytovat úplné a včasné informace členům zastupitelstva a občanům v rámci
působnosti odborů a v souladu s příslušnými právními předpisy,

e.

vymezit odpovědnosti a povinnosti svých přímých podřízených zaměstnanců a
vyjádřit je v pracovních náplních,

f.

zajišťovat řádné hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky,

g.

dbát o dodržování povinností vyplývajících úředníkům z příslušných ustanovení
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

h.

pečovat o odbornou úroveň svých podřízených zaměstnanců a její zvyšování,

i.

plnit povinnosti vyplývající ze zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vnitřních
předpisů města,

j.

dbát o motivaci zaměstnanců, dodržování vnitřních předpisů a ostatních předpisů
v oblasti pracovněprávních vztahů, zejména na úseku bezpečnosti práce a požární
ochrany,

k.

zajišťovat úkoly dle nařízení tajemníka, starosty a místostarosty, v případě
mimořádných situací postupovat v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřními
předpisy města.
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Čl. 6 Zásady vnitřního styku
Jednotlivé odbory jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace
o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky pro ostatní odbory a projednávat s nimi
záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence.

Čl. 7 Zastupování a předávání funkce
7.1 Zastupování vedoucích zaměstnanců
1. Z důvodu plynulého a řádného plnění pracovních činností a vyřizování běžných
záležitostí je nezbytné, aby jednotliví vedoucí zaměstnanci byli v době své nepřítomnosti
zastoupeni předem určenými zaměstnanci. Se souhlasem svého nadřízeného určí písemně
vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení svého zástupce a vymezí mu rozsah
zastupovaných činností.
2. Zastupovaný zaměstnanec je povinen při zastupování informovat svého zástupce o jeho
právech a povinnostech, o stavu plnění úkolů pracovního úseku a upozornit ho na
důležité okolnosti a závažné povinnosti při zajišťování úkolů. Přitom si zastupovaný
zaměstnanec může vyhradit rozhodování o zvláště důležitých otázkách. Zástupce je
povinen podat zastupovanému po skončení zastupování zprávu o stavu a plnění úkolů.
7.2 Předávání a přebírání funkce
1. Při předání funkce (převedení na jinou práci, mateřská nebo rodičovská dovolená,
skončení pracovního poměru apod.) se provede písemný zápis formou předávacího
protokolu. Předávací protokol podepíše předávající, přejímající a jim nařízený
zaměstnanec. Při předávání funkce je předávající povinen komplexně a bez výhrad
informovat přejímajícího o průběhu a stavu prací a o důležitých věcech, vztahujících se
k předávaným činnostem, případně je uvést do předávacího protokolu.
2. Má-li předávací proces návaznost na odpovědnost k ochraně hodnot svěřených
zaměstnanci k vyúčtování, provede se zároveň mimořádná inventarizace. Za obsah
předávacího protokolu odpovídá předávající a věcně příslušný nadřízený.

Čl. 8 Kontrolní činnost
1. Povinností každého vedoucího zaměstnance města Velká Bystřice je v rámci své řídící
pravomoci provádět a zabezpečovat na svěřeném úseku řízení výkon prací a kontrolu
plnění úkolů v souladu s právními předpisy. Další povinnosti vedoucím zaměstnancům
městského úřadu stanoví „Pracovní řád Městského úřadu Velká Bystřice“.

Čl. 9 Vztahy k příspěvkovým organizacím zřízených městem
Vztahy k příspěvkovým organizacím zřízených městem jsou upraveny jejich zřizovacími
listinami, zákonem o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 10 Přílohy organizačního řádu


Příloha č. 1 – Organizační struktura Městského úřadu Velká Bystřice



Příloha č. 2 – Systematizace pracovních míst v MěÚ a oprávnění úředních osob



Příloha č. 3 – Náplně pracovních činností odborů



Příloha č. 4 – Jmenovité složení členů Zastupitelstva a Rady města Velká Bystřice



Příloha č. 5 – Výbory zastupitelstva města Velká Bystřice



Příloha č. 6 – Komise rady města



Příloha č. 7 - Zvláštní komise

Čl. 11 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
1. Nedílnou přílohou tohoto organizačního řádu je organizační schéma městského úřadu
2. Ruší se „Organizační řád Městského úřadu Velká Bystřice“ ze dne 21. 1. 2014.
3. Organizační řád byl projednán a schválen Radou města Velká Bystřice dne 5. 2. 2016
4. Tato směrnice nabývá účinnost dnem 24. 2. 2016.
Ve Velké Bystřici dne 5. 2. 2016

Ing. Marek PAZDERA

Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK

starosta města

místostarosta města
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Platnost od 24.02.2016

Organizační struktura Městského úřadu Velká Bystřice

STAROSTA

MÍSTOSTAROSTA

TAJEMNÍK

ODBOR FINANČNÍ
(3)

STAVEBNÍ ÚŘAD
(2)

ODBOR TAJEMNÍKA
(4)

ODBOR VÝSTAVBY,
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A
TECHNICKÝCH SLUŽEB
(3+ TS)

ODD. TECHNICKÝCH
SLUŽEB
(8 + Pracovníci na VPP)
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OKI
(3)

Příloha č. 2

Platnost od 1.11.2018

k Organizačnímu řádu
Městského úřadu Velká Bystřice

Systematizace pracovních míst v MěÚ a oprávnění úředních osob
Zařazení zaměstnance do kategorie vychází z charakteristiky výkonu správní činnosti a pracovní
náplně zaměstnance.
Tajemník
Funkce - vykonávaná činnost
1.
tajemník

Zařazení
vedoucí úřadu

Název odboru: Odbor tajemníka
Funkce - vykonávaná činnost
1.
vedoucí odboru – tajemník
2.
referent – mzdy, asistent dotačního
managementu,
3.
referent – matrika, ohlašovna, občanské
průkazy, Czech Point, podatelna
4.
manažer prevence kriminality města Velká
Bystřice
od 1. 1. 2014
5.
6.

terénní sociální pracovník
uklízečka, správce budov, prodavačka zmrzl.

Název odboru: Odbor finanční
Funkce - vykonávaná činnost
1.
vedoucí odboru – ekonom města
2.
referent – hlavní účetní
3.
referent – místní poplatky, pokladna, majetek

Zařazení
vedoucí úředník
úředník
úředník
není úředník

není úředník
Není úředník
Zařazení
vedoucí úředník
úředník
úředník

Název odboru: Stavební úřad
Funkce - vykonávaná činnost
1.
vedoucí odboru - stavební úřad
2.
referent – stavební úřad

Zařazení
vedoucí úředník
úředník

Název odboru: Odbor výstavby, územního plánování a technických služeb
Funkce - vykonávaná činnost
Zařazení
1.
vedoucí odboru - územní plánování, veřejné zakázky
vedoucí úředník
2.
referent – úsek ochrany přírody a krajiny, kopírování
úředník
3.
referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad
úředník
Oddělení technických služeb
4.
vedoucí oddělení – údržba majetku, VPP
není úředník
5.
provozní zaměstnanec - ČOV, dělník čištění města, řidič
není úředník
6.
uklízečka
není úředník
7.
zahradnice
není úředník
Název odboru: odbor kultury a informací
Funkce - vykonávaná činnost
1.
vedoucí odboru kultury a informací
2.
referent odboru kultury a informací
3.
knihovnice

Zařazení
vedoucí pracovník– není úředník
není úředník
není úředník

Oprávněné úřední osoby
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k Organizačnímu řádu
Městského úřadu Velká Bystřice

vedoucí i příslušný referent odboru tajemníka
je oprávněnou úřední osobou pro výkon správních činností na úseku evidence obyvatel a matriky
Na tomto úseku je oprávněn/a:
podepisovat správní rozhodnutí,
konat veškeré úkony správního řízení na úseku matriky a evidence obyvatel,
shromažďovat podklady pro správní rozhodnutí.
vedoucí i příslušný referent odboru finančního
Je oprávněnou úřední osobou pro výkon správních činností na úseku finančním.
Na tomto úseku je oprávněn/a:
podepisovat správní rozhodnutí
provádět kontrolu spisové dokumentace
konat veškeré úkony správního řízení
shromažďovat podklady pro správní rozhodnutí
vést spisové dokumentace na úseku správním
vedoucí stavebního úřadu
Je oprávněnou úřední osobou pro výkon správních činností na úseku stavebního řádu
Na tomto úseku je oprávněn/a:
podepisovat správní rozhodnutí,
provádět kontrolu spisové dokumentace,
konat veškeré úkony správního řízení,
shromažďovat podklady pro správní rozhodnutí,
vést spisové dokumentace na úseku správním.
příslušný referent stavebního úřadu
je oprávněnou úřední osobou pro výkon správních činností na úseku stavebního řádu
Na tomto úseku je oprávněn/a:
podepisovat správní rozhodnutí,
konat veškeré úkony správního řízení na úseku stavebního řízení,
shromažďovat podklady pro správní rozhodnutí.
vedoucí odboru výstavby, územního plánování a technických služeb
Je oprávněnou úřední osobou pro výkon správních činností na úseku územního plánování a
technických služeb
Na tomto úseku je oprávněn/a:
podepisovat správní rozhodnutí,
provádět kontrolu spisové dokumentace,
konat veškeré úkony správního řízení na úseku územního plánování,
shromažďovat podklady pro správní rozhodnutí,
vést spisové dokumentace na úseku výstavby a technických služeb.
příslušný referent odboru výstavby, územního plánování a technických služeb
je oprávněnou úřední osobou pro výkon správních činností na úseku ochrany přírody a krajiny
Na tomto úseku je oprávněn/a:
podepisovat správní rozhodnutí,
konat veškeré úkony správního řízení na úseku ochrany a přírody,
shromažďovat podklady pro správní rozhodnutí.
příslušný referent odboru výstavby, územního plánování a technických služeb
je oprávněnou úřední osobou pro výkon správních činností na úseku silničního správního úřadu
Na tomto úseku je oprávněn/a:
podepisovat správní rozhodnutí,
konat veškeré úkony správního řízení na daném úseku,
shromažďovat podklady pro správní rozhodnutí.

Pověřené osoby k práci s datovými schránkami
dle § 8 odst. 7 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení
Odbor
Žaneta Čadová, DiS.
tajemníka
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Lucie Vaculíková

tajemníka

Osoby provádějící autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední, v souladu s § 23, odst. 2, zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších
předpisů :
Jméno a příjmení
Odbor
Ing. Filip Štembírek
výstavby, územního plánování a technických služeb
Zuzana Janočová
výstavby, územního plánování a technických služeb
Žaneta Čadová, DiS.
tajemníka
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Příloha č. 3

Platnost od 24. 2. 2016

k Organizačnímu řádu
Městského úřadu Velká Bystřice

Náplně pracovních činností odborů
1. ODBOR TAJEMNÍKA
Samostatná působnost:


připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města;



eviduje došlou poštu města,



přijímá a odesílá písemnosti prostřednictvím datových schránek;



vede doručovací knihu města;



vede knihu odeslané pošty;



vede evidenci úřední desky a zajišťuje řádné vyvěšování dokumentů na úřední desku;



vede evidenci o používaných úředních razítkách městského úřadu;



připravuje návrh spisového a skartačního řádu městského úřadu;



vede hřbitovní knihu a odpovídá za nájemní smlouvy hrobových míst;



zajišťuje spisovou a skartační službu dle spisového řádu městského úřadu;



zodpovídá za řádné hlášení místním rozhlasem a rozesílání e-mailových zpráv;



zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů;



vede mzdovou agendu zaměstnanců města, odměn členů zastupitelstva a odměn vyplývající z dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr;



sleduje změny platových předpisů a dbá o jejich realizaci v praxi;



sestavuje rozpočet a pravidelně vyhodnocuje čerpání prostředků na platy zaměstnanců a odměny
zastupitelů jako součást rozpočtu městského úřadu;



dle platných předpisů sleduje nárok zaměstnanců na dovolenou;



vede evidenci práce neschopných zaměstnanců;



při výstupu zaměstnance z organizace vystavuje potvrzení o zaměstnání;



zajišťuje úkony související s administrací projektů;



plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu.

Na úseku sociální práce zajišťuje:


předcházení a pomoc při řešení konfliktů mezi občany ohroženými sociálním vyloučením a ostatními
občany obce;



začleňování děti a mládež do skupin vrstevníků i do společnosti, včetně zapojování do dění místní
komunity;



předcházení, snižování a omezování rizika dopadu sociálně nežádoucích jevů;



vyhledávání a kontaktování znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin v jejich přirozeném
prostředí a vztazích;



podporu při zvládání nepříznivých životních situací;



minimalizaci rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině;
zvyšování sociálních a komunikačních schopností a dovedností členů těchto skupin;
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podporu a pomoc rodičům při výchově dětí; plnění školní docházky, aktivizaci ke smysluplnému
trávení volného času;



podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže;



podporu samostatné myšlení, uvažování a rozhodování, rozvíjení individuálních schopností a
dovedností.;



na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů.

Na úseku matriky:


zajišťuje společenské akce - vítání občánků, stříbrné, zlaté a diamantové svatby.

Přenesená působnost:


vede centrální evidenci žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a poskytuje tyto informace;



na vyžádání státních orgánů (okresní soudy, policie aj.) vypracovává zprávy o občanech města;



vykonává funkci registračního úřadu na úseku voleb;



vykonává funkci veřejného opatrovníka;



vydává výpisy prostřednictvím CZECH POINTU;



provádí vidimaci a legalizaci;



provádí administrativní úkony jako zpravodajská jednotka podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších změn a předpisů.

Na úseku matriky a evidence obyvatel:


vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí;



vydává rodné, oddací a úmrtní listy (matriční doklady);



vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku;



vystavování druhopisů matričních dokladů;



povoluje ve správním řízení změnu jména a příjmení;



přijímá souhlasné prohlášení rodičů k určení otcovství;



vydává stanoviska k udělení občanství ČR Krajskému úřadu Olomouc;



vede ohlašovnu a evidenci obyvatel města (zákon 133/2000 Sb.);



vede stálý seznam voličů a volebních okrsků;



vede pomocnou evidenci cizinců a azylantů s trvalým pobytem ve Velké Bystřici;



zabezpečuje skartaci a archivaci dokumentace související s evidencí obyvatel;



zajišťuje předání přestupkové agendy přestupkové komisi na základě veřejnoprávní smlouvy.

2. ODBOR FINANČNÍ
Samostatná působnost:


sestavuje návrh rozpočtu města v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních samosprávných celků;



zpracovává podklady pro jednání s bankami k přijetí úvěru;



zabezpečuje hospodaření dle rozpočtu města a navrhuje rozpočtová opatření;



zpracovává návrh vyhlášky o místních poplatcích;
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připravuje podklady pro jednání finančního výboru, případně dalších komisí;



navrhuje vnitroorganizační směrnice v souladu se zákonem o účetnictví;



vede účetnictví města Velká Bystřice v souladu se zákonem o účetnictví, s platnou účtovou osnovou,
postupy účtování, uspořádání a označování položek účetní závěrky;



zpracovává daňová přiznání v oblasti daní z příjmů a DPH;



sestavuje závěrečný účet hospodaření města a podrobný rozbor hospodaření v souladu se zákonnými
předpisy;



vede evidenci dlouhodobého majetku a nedokončených investic;



na základě prvotních dokladů vede řádnou evidenci o čerpání a plnění rozpočtu a plnění příjmů, vede
sociální fond;



vede evidenci nemovitého a movitého majetku města;



zajišťuje podklady k provedení inventarizace majetku města;



vede analytickou evidenci pohledávek města Velká Bystřice, zasílá upomínky, vymáhá pokuty;



spravuje bankovní účty a provádí veškeré finanční operace města Velká Bystřice;



vede příjmovou a výdajovou pokladnu města Velká Bystřice;



vystavuje faktury za práce a služby;



zajišťuje spisovou službu a archivaci dle spisového řádu za odbor;



zakládá originály veškerých smluv;



zajišťuje podklady k pojistným smlouvám;



vyvěšuje dokumenty na úřední desku za finanční odbor;



plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu;



odpovídá za metodiku účtování a finanční kontrolu příspěvkových organizací.

Přenesená působnost:


zajišťuje správu místních poplatků dle schválených obecně závazných vyhlášek, zákonem o správě daní
a poplatků, vyměřuje, vymáhá, vybírá místní poplatky;



rozhoduje o provozování výherních hracích automatů dle zákona o loteriích, provádí kontrolu
dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí, vybírá správní a místní poplatky za automaty;



plní úkoly uložené Krajským úřadem Olomouckého kraje vyplývající z rozpočtových pravidel
republiky (předávání měsíčních účetních závěrek, změn rozpočtu.

3. ODBOR VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A TECHNICKÝCH SLUŽEB
Samostatná působnost:


ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu připravuje podklady pro přípravu rozvojových záměrů
města, případně spolupracuje při zajišťování rozvojových programů, společných více obcím;



vypisuje urbanisticko-architektonických soutěže pro řešení stavebních celků, zabezpečování jejich
průběhu, včetně vyhodnocení;



připravuje územně plánovací podklady pro perspektivní a dlouhodobou koncepci města;



v rámci správních řízení připravuje a vydává stanoviska z hlediska vlastníka komunikací;



vyjadřuje se k jízdním řádům;



řeší stížnosti občanů a organizací na úseku dopravy;
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účastní se správních řízení na úseku povolování staveb;



připravuje podklady pro přestupková řízení podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb.;



vede agendu odpadového hospodářství;



podílí se na zpracování vyhlášky o odpadovém hospodářství města;



vydává vyjádření k programům odpadového hospodářství;



připravuje zadávací podklady veřejných zakázek města na úseku projektové přípravy a úseku realizace
zakázek, vede spisovou agendu týkající se veřejných zakázek města;



vypisuje veřejné soutěže na všechny městské stavby, rekonstrukce, modernizace, včetně
vyhodnocování;



připravuje smlouvy na vypracování PD, včetně průběžných konzultací;



sestavuje návrh ročních plánů investiční výstavby i určených investičních akcí technické infrastruktury
včetně příslušné části rozpočtu v souladu s koncepcí rozvoje města a programovým prohlášením ZM;



zajišťuje koordinaci investičních a určených investičních akcí města mezi ostatními odbory a předkládá
návrhy na jejich priority;



ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zpracovává návrhy na rozpočtová opatření
související s realizací investičních akcí;



zajišťuje dokumentaci skutečného provedení staveb a jejich uvedení do trvalého provozu;



ukončené investiční akce předává do správy odboru k dalšímu řízení;



ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zajišťuje aktivaci dokončených investic;



zajišťuje odstraňování vad a nedodělků, nejlépe za účasti právníka, řešení reklamací;



vypracovává zprávy k závěrečnému technicko-ekonomickému vyhodnocení stavby;



zajišťuje statistická hlášení o investičních akcích;



vyhotovuje zápis o vydání a převzetí staveb za účelem jejich účetního zapracování do majetku města v
účetnictví, vč. stanovení pořizovací ceny investice;



sestavuje návrh rozpočtu za uvedené kapitoly;



spravuje rozpočtové prostředky na svěřených kapitolách;



dbá o ochranu kulturních památek na území města;



zpracovává podněty a stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků;



zpracovává podněty k vyhlašování památných stromů;



vede agendu majetku města – pronájmy, prodej, směny, koupě, zástavy;



zveřejňuje záměry města prodat nebo pronajmout nemovitý majetek města na základě rozhodnutí
městského zastupitelstva;



vede analytickou evidenci předpisů nájemného v bytech města;



zajišťuje sepsání nájemních smluv dle rozhodnutí rady města;



zpracovává žádosti nájemníků a obnovu bytového zařízení;



připravuje podklady pro stanovení výše nájemného;



vede pořadník žadatelů o byt;



eviduje žádosti o prodej a pronájem věcí z majetku města;



připravuje podklady pro uzavírání smluv;



zajišťuje správu nebytových prostor - kulturního domu
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zastupuje město při soudních sporech ve věci nemovitostí;



spolupracuje se stavebním úřadem a evidencí obyvatel při přidělování č.p.;



připravuje materiály pro jednání městské rady města zastupitelstva města o majetkoprávních úkonech
města a plní úkoly vyplývající z jejich rozhodnutí;



podílí se na sestavování návrhu rozpočtu;



zajišťuje spisovou a skartační službu dle spisového řádu městského úřadu;



plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu.

na úseku inženýrských sítí spravuje:


místní komunikace a chodníky;



veřejné osvětlení;



místní rozhlas;



obecní kanalizace a ČOV;



studny;



dopravní značení;



zajišťování oprav inženýrských sítí.

Přenesená působnost:
Na úseku silničního správního úřadu vykonává v přenesené působnosti činnosti vyplývající ze zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů:


povolování sjezdů z místních komunikací;



zvláštní užívání silnic (překopy, uzávěry);



vydávání souhlasů ke zřizování nebo rušení cest;



řeší dopravní značení místních komunikací;



vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.

Na úseku územního plánování (zák.č. 183/2006 Sb.,v platném znění) – pořizování územně plánovací
dokumentace města:


eviduje schválenou a platnou územně plánovací dokumentaci města Velká Bystřice.

Na úseku ochrany přírody a krajiny ( zák.č.. 114/1992 Sb., v platném znění)


povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě;



vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách.

Na úseku rostlinolékařské péče (zák.č. 326/2004 Sb.., v platném znění):


eviduje stanovitě včelstev;



přijímá oznámení o výskytu škodlivých organismů a předkládá toto oznámení rostlinolékařské správě;



přijímá písemná oznámení o letecké aplikaci přípravků a vyhlašuje počátek letecké aplikace.

ODDĚLENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Samostatná působnost:


zajišťuje správu a údržbu budov v majetku města Velká Bystřice;



zajišťuje revize veškerého zařízení na budovách města;
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zajišťuje provoz čistírny odpadních vod;



odpovídá za údržbu česel;



zajišťuje provoz Odpadového centra;



zajišťuje provoz svěřeného technického vybavení – tj. osobních a nákladních automobilů, zvláštních
technických vozidel, zajišťuje jejich provozuschopnost i z hlediska technického osvědčení;



zajišťuje údržbu vozového parku města;



dbá o ochranu kulturních památek;



zúčastňuje se kolaudací a předávání staveb;



zajišťuje vývoz žump a septiků obyvatel města;



odpovídá za správnou fakturaci provedených prací a služeb



odpovídá za likvidaci černých skládek, úklid míst se separovaným odpadem;



zajišťuje svoz bio odpadu z areálu sportovního klubu;



provádí drobné opravy chodníků;



pomáhá při zajišťování akcí města;



předkládá městské radě požadavky na pracovníky na veřejně prospěšné práce;



zpracovává a předkládá k odsouhlasení dohody o provedení práce na úseku údržby majetku jak
movitého tak i nemovitostí;



plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu.

V rámci zimní údržby zajišťuje:


zimní údržba místních komunikací a chodníků;



úklid po zimní údržbě.

V rámci péče o obecní pozemky:


údržba městské zeleně;



údržba městského hřbitova



úklid a údržba obecních pozemků;



sečení trávy.

4. STAVEBNÍ ÚŘAD
Samostatná působnost:


podílí se na sestavování návrhu rozpočtu;



zajišťuje spisovou a skartační službu odboru, vede stavební archív.

Přenesená působnost:
Odbor v přenesené působnosti vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a z jeho prováděcích předpisů zejména:


územní řízení – povolování umístění staveb;



stavební řízení – povolování drobných a jednoduchých staveb;



kolaudační řízení – uvedení povolených staveb do trvalého užívání a provozu;



změny v užívání staveb;
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řízení o odstraňování staveb;



řízení o přestupcích proti stavebnímu zákonu;



provádí Kontrolní prohlídky;



ověřuje existence staveb v případech, kdy se nedochovala dokumentace;



vydává stanoviska pro speciální stavební úřady;



vyměřuje správní poplatky podle zákona o správních poplatcích v platném znění;



archivuje veškerou písemnou a grafickou dokumentaci staveb a stavebních objektů;



provádí administrativní úkony jako zpravodajská jednotka podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších změn a předpisů.

5. ODBOR KULTURY A INFORMACÍ
Samostatná působnost:


Zajišťuje a koordinuje multižánrové kulturní aktivity;



zajišťuje podporu spolkům organizujícím kulturní akce;



zodpovídá za provoz veřejné knihovny;



rediguje a vydává Velkobystřické noviny,



rediguje webové stránky města a zajišťuje jejich aktualizaci;



zajišťuje provoz informačního centra;



poskytuje podporu GaleriiZ;



aktualizuje kulturní kalendář;



zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce;



zajišťuje kontrolu a dodržování vydávání propagačních materiálů a předmětů dle edičních plánů;



vyhledává nové trhy pro propagaci města na internetových stránkách, sbírá informace z bedekrů, zasílá
nové informací o městě včetně fotografií;



vytváří podklady pro prezentaci města v různých typech časopisů a novin, internetu;



přispívá k podpoře cestovního ruchu;



podílí se na přípravě rozpočtu v oblasti kultury;



zajišťuje správu nebytových prostor - prostor odboru kultury a informací;



plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu.
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Jmenovité složení členů Zastupitelstva a Rady města Velká Bystřice
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na období 2018-2022
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva:

Volební strana - sdružení

Politická příslušnost

Čepelák Jiří

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Jakl Lukáš

Ing.

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Kolman Pavel

Ing.
Ph.D.

ČSSD

BEZ PP

Langer Vít

Ing

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Mgr.

Nezávislý kandidát

BEZ PP

KDU-ČSL

BEZ PP

Londová Hana
Nakládal Petr
Pazdera Marek

Ing.

Nezávislý kandidát

člen ODS

Pazderová Lucie

Mgr.

KDU-ČSL

BEZ PP

Pospíšil Jiří

Ing.
Ph.D.

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Seidler Martin

Ing.

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Slavotínek Ivo

Mgr.

KDU-ČSL

člen KDU - ČSL

Šípek Martin

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Šperka Kamil

Ing.

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Švarcová Vendula

Mgr.

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Zavadil Jaroslav

Mgr.

Nezávislý kandidát

BEZ PP

Složení rady města Velká Bystřice volební období 2018-2022
Člen ZM

Funkce

Volební strana

Ing. Marek Pazdera

Starosta města

Nezávislý kandidát

Mgr. Ivo Slavotínek

Místostarosta města

KDU-ČSL

Ing. Martin Seidler

Člen rady města

Nezávislý kandidát

Ing. Kamil Šperka

Člen rady města

Nezávislý kandidát

Mgr. Vendula Švarcová

Člen rady města

Nezávislý kandidát
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Výbory zastupitelstva města Velká Bystřice
volební období 2018-2022
KONTROLNÍ VÝBOR
Ing. Pavel Kolman, Ph.D, člen ZM, předseda kontrolního výboru
Jiří Čepelák, člen ZM
Martin Šípek, člen ZM
Alena Kafková
Ing. Ludmila Směšná
FINANČNÍ VÝBOR
Ing. Lukáš Jakl člen ZM, předseda finančního výboru
Mgr. Jaroslav Zavadil, člen ZM
Ing. Elefterie Schrottová
Ing. Ludmila Směšná
Ing. Miloslav Krätschmer
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Platnost od 06.06.2019

k Organizačnímu řádu
Městského úřadu Velká Bystřice

Komise rady města
volební období 2018-2022
UR/10/13a/2019,
Dne 25.7.2019 byla Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti a Poradní sbor ředitele DPS pro
přijímání uživatelů služeb do DPS sv. Anny doplněna o dva nové členy: paní Magdu Janíkovou a
Renatu Chudíkovou UR/12/10/2019

1 . Komise pro rodinu, sociální a zdravotní záležitosti a Poradní sbor ředitele DPS pro přijímání
uživatelů služeb do DPS sv. Anny
Členové komise:
Mgr. Zdeněk Lakomý, Jiří Pechr, Mgr. Alena Pírková, Bc. Hana Šebíková, Kamila Šimková,
Mgr. Vendula Švarcová,
Předseda komise: ThLic. Michal Umlauf
Tajemník komise: Jana Chudíková, terénní pracovník
2. Bytová komise
Členové komise:
Jiří Čepelák, Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek
Předseda komise: Ing. Zdeněk Kolman
Tajemník komise: Zuzana Janočová, referent odboru výstavby, územního plánování a TS
3. Komise pro kulturu, informace, cestovní ruch a propagaci
Členové komise:
Ing. Tomáš Hradil, Bronislava Millá, Mgr. Hana Londová, Petr Nakládal, ThLic. Jaroslaw Pastuszak,
Ing. Martin Seidler, Martin Šípek, Zuzana Vodičková, Mgr. Renata Zavadilová
Předseda komise: Ing. Milan Heřman
Tajemník komise: Mgr. Martina Žbánková, vedoucí OKI
4. Stavební komise
Členové komise:
Jiří Čepelák, Petr Kadala, Ing. Jaroslav Mádr, Svatopluk Ochmann, Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing.
Vladimír Schneider, Josef Žáčik
Předseda komise: Ing. Milan Svoboda
Tajemník komise: Ing. Filip Štembírek, vedoucí odboru výstavby, územního plánování a TS
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Zvláštní komise
Povodňová komise
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
1. Ing. Marek PAZDERA

BYDLIŠTĚ
Velká Bystřice
8.května 396

FUNKCE V KOMISI
Předseda

KONTAKT
585351371
606739244

2. Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK

Velká Bystřice
Zámecké nám. 12
Velká Bystřice
8.května 22
Bystrovany
Jeseniova 16
Velká Bystřice
Nádražní I 567

Místopředseda

585351671
603898813
585351671
731664512
585154139
728625492

Velká Bystřice
Svésedlická 906
Velká Bystřice
8.května 30

Člen komise

724179783

Člen komise

731913327

3. Mgr. Marcela CHUMCHALOVÁ
4. Ing. Filip ŠTEMBÍREK
5. Ing. Kamil Šperka
6. Ivo MUHLPARZER
7. Jiří ČEPELÁK

Tajemník komise
Člen komise
Člen komise

Rada města jmenuje do funkce kronikářky města Velká Bystřice paní Mgr. Hanu Londovou,
Rada města jmenuje do funkce videokronikáře města Velká Bystřice pana Jaroslava Koše,
Rada města jmenuje do funkce archiváře-vedoucího dokumentačního střediska města Velká Bystřice
pana Mgr. Zdeňka Lakomého
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