ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU OBCE HLUBOKÉ DVORY
Článek č. 1
Zásady činnos
Organizační řád upravuje zásady činnos a řízení obecního úřadu, dělbu práce mezi
zaměstnanci, jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a zařízením, které zřizuje obec.

Článek č. 2
Obec a jeho orgány
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce
Starosta
Obecní úřad
Výbory zastupitelstva obce
Kompetence těchto orgánů obce jsou stanoveny v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích (dále jen „zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů, a pokud jde
o působnost, též zvláštní zákony.

Článek č. 3
Působnost a postavení obecního úřadu
1. Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon o obcích.
2. Výkon státní správy v přenesené působnos se řídí zvláštními zákony.
3. Působnost obecního úřadu v oblas samostatné působnos :
-

plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce,
připravuje podklady pro jednání zastupitelstva obce,
pomáhá výborům a komisím zastupitelstva obce v jejich činnos ,
spolupracuje s organizačními složkami zřízenými obci a usměrňuje po odborné
a metodické stránce jejich činnost,
rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Článek č. 4
1

1. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu.
2. Obecní úřad obce Hluboké Dvory nemá vnitřní členění.
Starosta
3. V čele Obecního úřadu je starosta, který zastupuje obec a obecní úřad navenek. Jeho
kompetence, práva a povinnos jsou stanoveny v zákoně o obcích.
4. Starosta
a. připravuje, svolává a řídí schůze zasedání zastupitelstva obce,
b. za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce,
c. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,
d. uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle
zvláštních předpisů,
e. může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitos
veřejného pořádku,
f. odpovídá za informování veřejnos o činnos obce,
g. zabezpečuje výkon přenesené působnos v obci,
h. rozhoduje o záležitostech samostatné působnos ,
i. vykonává působnost podle zákona o integrovaném záchranném systému,
krizového zákona, řídí činnos při plnění úkolů obrany a v době mimořádných
událos , odpovídá za připravenost obce k řešení mimořádných situací, odpovídá
za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek
krizového řízení,
j. zřizuje krizový štáb obce, koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení
mimořádných událos ,
k. je oprávněnou úřední osobou, při výkonu své působnos , pokud je v příslušné
věci dána působnost podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
l. plní další úkoly stanovené zákonem 128/2000 Sb., a zvláštními zákony.
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Místostarosta
5. Zastupitelstvo obce volí místostarostu. Tento je po schválení zastupitelstvem obce
oprávněn zastupovat starostu v době jeho nepřítomnos - jedná a rozhoduje ve všech
věcech, které jsou svěřeny starostovi.
6. Místostarosta plní úkoly dle pracovní náplně schválené zastupitelstvem obce, dále plní
úkoly, kterými ho pověřil starosta.
Zaměstnanci obecního úřadu
7. Zaměstnanci obecního úřadu jsou přímo podřízeni starostovi.
8. Zaměstnanci vykonávají pracovní činnost v souladu s právními předpisy a s uzavřenou
pracovní smlouvou. Konkrétní pracovní povinnos jsou jim stanoveny v pracovní náplni.
Pracovní náplň stanovuje starosta.

Článek č. 5
Celkový počet zaměstnanců obecního úřadu schvaluje v souladu se zákonem zastupitelstvo
obce. Počet zaměstnanců obecního úřadu: 0.

Článek č. 6
Zvláštní orgány
Přehled zvláštních orgánů zřízených zastupitelstvem obce v souladu s ustanoveními
příslušných zákonů:
1. Finanční výbor
podílí se na přípravě rozpočtu obce
navrhuje výši místních poplatků
navrhuje rozpočtové změny
provádí kontrolu hospodaření s majetkem a ﬁnančními prostředky obce
2. Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem
na úseku samostatné působnos
dohlíží na způsob a stav čerpání obecního rozpočtu
dohlíží na způsob a vybírání místních poplatků
Starosta obce zřizuje opera vně pomocné orgány pro zajištění hospodaření s majetkem
obce, tj. hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise, pro zajištění inventur
veřejného majetku obce, minimálně 1× ročně, likvidační komisi pro zajištění odepsání
nepoužitelného majetku.

Článek č. 7
S žnos a podněty občanů
Evidencí s žnos , pe ce a podněty občanů a vedením přehledu o jejich vyřízení se pověřuje
starosta a místostarosta obecního úřadu dle § 102 odst. 2 písm. n) zákona o obcích.
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Článek č. 8
Informační prostředky
1. Úřad zřizuje na místě veřejně přístupném po dobu 24 hodin úřední desku a zajišťuje
vyvěšování, snímání a opatřování lis n doložkou o platnos právního jednání. Obsah
úřední desky se zveřejňuje také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Informace jsou dále zveřejňovány v elektronické podobě na elektronické adrese
www.hlubokedvory.cz.

Článek č. 9
Závěrečná ustanovení
Organizační řád Obecního úřadu byl projednán a schválen usnesením č. 3/5/2019 ze dne
11. 3. 2019 a nabývá účinnos dnem podpisu.

V Hlubokých Dvorech Dne 11. 3. 2019
……………………………………………
Prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
starosta obce
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