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ORGANIZAČNÍ ŘÁD  
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

A. OBECNÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

 Organizační řád Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „ organizační řád“) 
je základním organizačním vnitřním předpisem Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm, který schvaluje Rada města Rožnov pod Radhoštěm na základě § 102 odst. 
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů.  

 Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm 
zařazené do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, starostu a místostarostu 
(místostarosty).  

 Organizační řád stanovuje postavení a působnost Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm, jeho organizační strukturu, rozsah působnosti jednotlivých organizačních 
jednotek Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a jejich vzájemnou spolupráci, 
základní zásady sytému řízení a rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti starosty, 
místostarostů a zaměstnanců města Rožnov pod Radhoštěm zařazených do Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm.    

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

Vyskytuje-li se v textu organizačního řádu výraz:  

 město, rozumí se jím město Rožnov pod Radhoštěm 

 městský úřad nebo MěÚ, rozumí se jím Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

 rada, rozumí se jí Rada města Rožnov pod Radhoštěm 

 zastupitelstvo, rozumí se jím Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 

 starosta, místostarosta (místostarostové), rozumí se tím starosta nebo 
místostarostové města Rožnov pod Radhoštěm 

 komise, rozumí se jí komise zřízená Radou města Rožnov pod Radhoštěm 

 výbor, rozumí se jim výbor zřízený Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm 

 tajemník, rozumí se jím tajemník Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

 zaměstnanec, rozumí se jím zaměstnanec města Rožnov pod Radhoštěm zařazený 
do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

 organizační jednotky MěÚ, rozumí se jimi útvar tajemníka MěÚ, odbory MěÚ a 
oddělení zřízená v rámci odborů MěÚ  

 zákon o obcích, rozumí se jím zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů 

 zákoník práce, rozumí se jím zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

 zákon o úřednících, rozumí se jím zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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 správní řád, rozumí se jím zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů 

 daňový řád, rozumí se jím zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů 

 zákon o finanční kontrole, rozumí se jím zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

 krizový zákon, rozumí se jím zákon č. 240/200 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

3. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 Postavení a působnost MěÚ upravuje zákon o obcích, a další právní předpisy (zvláštní 
právní předpisy). 

 MěÚ je orgánem města, který plní úkoly v přenesené a samostatné působnosti. Vztahy 
MěÚ k ostatním orgánům města, kterými jsou starosta, rada a zastupitelstvo, upravuje 
zákon o obcích.  

 MěÚ vykonává přenesenou působnost ve věcech stanovených zvláštními právními 
předpisy: 

 v základním rozsahu svěřeném městu pro správní obvod, kterým je území města, 
s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města, zejména rady nebo 
zvláštního orgánu města, případně komise 

 v rozsahu pověřeného obecního úřadu pro správní obvod obcí vymezených zvláštním 
právním předpisem 

 v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro správní obvod 
vymezený zvláštním právním předpisem. 

 Správním obvodem při výkonu přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního 
úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností je území měst Rožnov pod 
Radhoštěm a Zubří a obcí Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, 
Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice.   

 MěÚ v oblasti samostatné působnosti města: 

 plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo a rada, příp. starosta  

 pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti 

 rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích nebo zvláštními zákony. 

 

 

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

(1) MěÚ tvoří starosta, dva místostarostové, tajemník a další zaměstnanci města zařazení 

do MěÚ. V čele MěÚ je starosta. 

(2) MěÚ se člení na organizační jednotky, kterými jsou:  

➢ odbor správy majetku (OSM), v rámci kterého je zřízeno  

• majetkoprávní oddělení 

• oddělení komunálních služeb 
➢ odbor strategického rozvoje a projektů (OSRP), v rámci kterého je zřízeno 

• oddělení územního plánování 
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➢ odbor investic (OI) 

➢ odbor školství a kultury (OŠK) v rámci kterého je zřízeno 

• oddělení školství a sportu  
➢ finanční odbor (FO), v rámci kterého je zřízeno 

• finanční oddělení 
➢ odbor kanceláře starosty (OKS)  

➢ odbor vnitřního auditu (OVA) 

➢ odbor životního prostředí a výstavby (OŽPV), v rámci kterého je zřízeno 

• oddělení výstavby 

➢ odbor Obecní živnostenský úřad (ŽIVN)  

➢ sociální odbor (SOC) 

➢ odbor dopravy (OD) 

➢ odbor přestupkový (OP) 

➢ útvar tajemníka (TAJ), v rámci kterého je zřízeno  

• oddělení informatiky  

• oddělení správních činností  

(3) Odbor je základní organizační jednotkou MěÚ. V čele odboru stojí vedoucí odboru. 
Některé odbory se vnitřně člení na oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení. Odbory 
jsou přímo podřízené tajemníkovi. Zvláštní postavení má odbor interního auditu, který je 
jako funkčně nezávislý přímo podřízen starostovi. Postavení a činnost odboru vnitřního 
auditu blíže upravuje speciální vnitřní předpis města. 

(4) Útvar tajemníka je organizační jednotkou MěÚ, v jehož čele stojí tajemník. Součástí 

útvaru tajemníka je pracoviště krizového řízení zřízené za účelem plnění úkolů dle 
krizového zákona. 

(5) Činností shodné pro všechny organizační jednotky MěÚ jsou uvedeny v čl. 8 
organizačního řádu. Činnosti spadající pouze do působnosti jednotlivých organizačních 
jednotek MěÚ jsou uvedeny ve zvláštní části organizačního řádu.   

(6) Organizační struktura MěÚ a funkční schémata jednotlivých organizačních jednotek jsou 
uvedeny v příloze č. 1 organizačního řádu. Aktualizaci této přílohy vykonává v souladu 
s rozhodnutími rady města o organizačních změnách zaměstnanec města zařazený do 
MěÚ na pozici personalisty.  

 

5. SYSTÉM ŘÍZENÍ 

5.1. Subjekty řízení 

 Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího 
zaměstnance, kterým je řízen a kterému je za svou činnost odpovědný. 

 Řízení MěÚ je zabezpečováno:  

a) starostou, který stojí v čele MěÚ 

b) místostarosty  

c) tajemníkem a ostatními vedoucími zaměstnanci, kterými jsou vedoucí odborů a 
vedoucí oddělení zřízených v rámci jednotlivých odborů 

d) zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, avšak podle přílohy č. 1 
organizačního řádu jsou oprávněni podle § 124 odst. 4 zákoníku práce organizovat, 
řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.   
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5.2. Zastupování  

 Starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje 
místostarosta určený rozhodnutím zastupitelstva.   

 Tajemníka v době jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucí zaměstnanec, popř. vedoucí 
zaměstnanci, určení písemným pověřením tajemníka. Není-li tajemník ustanoven, plní 
jeho úkoly starosta.   

 Vedoucího zaměstnance v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím předem určený 
zástupce. Nevyplývá-li zastupování přímo z popisu pracovní činnosti zaměstnance, určí 
vedoucí zaměstnanec svého zástupce písemným pověřením. O svých zástupcích 
informují vedoucí zaměstnanci ostatní zaměstnance prostřednictvím intranetu. Není-li 
pozice vedoucí zaměstnanec dočasně obsazena, plní jeho úkoly po dobu nezbytně 
nutnou zaměstnanec písemně pověřený tajemníkem. Jde-li o vedoucího oddělení, plní 
po dobu nezbytně nutnou jeho úkoly vedoucí odboru, do jehož působnosti oddělení 
spadá, nerozhodne-li tajemník na návrh vedoucího odboru jinak.     

 Zaměstnance v době jeho nepřítomnosti zastupuje zaměstnanec určený jim oběma 
bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancem. Nevyplývá-li zastupování přímo z 
popisu pracovní činnosti zaměstnance, určí zastupujícího zaměstnance jim oběma 
bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec písemným pověřením.  

 K určení zástupce formou písemného pověření je nutný souhlas zaměstnance 
pověřeného zastupováním.  

 Zastupovaný a zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, 
které mohou mít vliv na řádný výkon zastupované funkce. Informace o zvlášť závažných 
úkolech si předávají písemně. 

 Zástupce zastupuje zastupovaného v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování 
záležitostí, které si zastupovaný vyhradil. Zástupce může odsunout rozhodnutí o zvlášť 
důležitých otázkách, pokud si je zastupovaný nevyhradil, až do návratu zastupovaného, 
připouští-li to povaha věci. Zastupovaný může pozastavit rozhodnutí svého zástupce. 

 

5.3. Předávání a přebírání funkce a převod agendy 

 Předávání a přebírání funkce 

 Při skončení pracovního poměru, změně druhu práce nebo funkce, převedení na jinou 
práci zaměstnance, při skončení výkonu funkce vedoucího zaměstnance, nebo má-li být 
vedoucí zaměstnanec po dobu delší než jeden měsíc zastupován, nebo má-li předat 
svou funkci, je zaměstnanec či vedoucí zaměstnanec (dále jen „předávající“) povinen 
svou funkci předat svému nadřízenému nebo nástupci (dále jen „přejímající“) nejpozději 
poslední pracovní den nebo poslední den výkonu funkce nebo v den předcházející dni 
zastupování.  

 Předávající vyhotoví o předání funkce písemný předávací protokol (příloha č. 2 
organizačního řádu), v němž se zejména uvede stav plnění pracovních úkolů a důležité 
okolnosti spojené s jejich zabezpečením. Předávací protokol podepíše předávající, 
přejímající a jim nadřízený 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. 

 Byla-li s předávajícím uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 
zaměstnanci k vyúčtování, provede se zároveň při předávání funkce mimořádná 
inventarizace majetku.  
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 Převod agendy mezi organizačními jednotkami 

 Má-li organizační jednotka (dále jen „přebírající organizační jednotka“) převzít na 
základě schválených organizačních změn agendu, jejíž výkon doposud zajišťovala jiná 
organizační jednotka (dále jen „předávající organizační jednotka“), jsou vedoucí těchto 
organizačních jednotek povinni zajistit ve vzájemné spolupráci komplexní převod této 
agendy.  

  Vedoucí předávající organizační jednotky, je povinen vypracovat předávací protokol 
(příloha č. 2), v němž zejména uvede výčet a popis předávaných činností, výčet 
předávaných spisů a dalších písemností souvisejících s převáděnou agendou jak 
v listinné tak v elektronické podobě, výčet technického a jiného vybavení souvisejícího 
s převáděnou agendou a nezbytného pro její zabezpečení, je-li převáděno, a další 
důležité skutečnosti související s převáděnou agendou, především upozornění na 
aktuální úkoly a stav jejich rozpracovanosti. Předávací protokol podepisují vedoucí 
předávající i přebírající organizační jednotky a tajemník. 

 Jeli převáděno vybavení podléhající inventarizaci, provede se zároveň v souvislosti 
s převodem agendy mimořádná inventarizace majetku. 

  Vedoucí předávající organizační jednotky odpovídá za včasné a úplné připravení 
převáděné agendy k předání, vedoucí přebírající organizační jednotky odpovídá za 
včasné a úplné převzetí převáděné agendy. 

 Nedojde-li k předání některé části převáděné agendy ze strany předávající organizační 
jednotky nebo odmítne-li vedoucí přebírající organizační jednotky některou část 
převáděné agendy převzít, vyznačí se tato skutečnost spolu s uvedením důvodu do 
předávacího protokolu a tento se neprodleně předá tajemníkovi, který rozhodne o dalším 
postupu.   

 

5.4. Delegování úkolů a pravomocí 

 Pověření 

(1) Pověřením deleguje vedoucí zaměstnanec či orgán města část své pravomoci 
k zabezpečení úkolu či činnosti plynoucích mu z  právních předpisů, vnitřních předpisů 
města, z rozhodnutí orgánu veřejné moci či z rozhodnutí orgánů města na jiného 
zaměstnance města, popř. na člena zastupitelstva. 

(2) Pověření lze udělit k následujícím účelům:  

a) Pověření k zabezpečení úkolu či činnosti, jehož udělení plyne  

• přímo z právních předpisů (např. pověření příkazcem operace podle zákona 
o finanční kontrole, pověření oprávněnou úřední osobou podle správního 
řádu, pověření ke kontrole podle kontrolního řádu), 

• z povahy činnosti upravené právními předpisy (např. pověření úřední 
osobou podle daňového řádu, pověření vyplývající ze zákona o sociálně-
právní ochraně dětí). 

Pověření v těchto případech uděluje osoba stanovená právními předpisy, anebo ten, 
kdo odpovídá za zabezpečení právními předpisy stanoveného úkolu event. činnosti. 

b) Pověření udělené k zabezpečení povinnosti plynoucí  

• z rozhodnutí soudu (např. ustanovení veřejného opatrovníka), 

• z rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci (např. ustanovení města jako 
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle zákona o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení)   
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Pověření uděluje osoba odpovědná za zabezpečení povinnosti stanovené 
v rozhodnutí. Jedná-li se o zabezpečení povinnosti uložené městu v samostatné 
působnosti, uděluje pověření rada města, jde-li o zabezpečení povinnosti uložené 
městu v přenesené působnosti, uděluje pověření starosta města. 

c) Pověření k jednání za město v rámci soudních či správních řízení udělené na základě 

občanského soudního řádu nebo správního řádu. Pověření uděluje v souladu s 

uvedeným zákonem starosta města. 

 

d) Pověření k zabezpečení konkrétního úkolu nebo činnosti nad rámec pracovního 

zařazení pověřovaného zaměstnance vyplývající z rozhodnutí vedoucího 

zaměstnance (např. pověření zastupováním vedoucího zaměstnance, pověření 

vystavením objednávky). Pověření uděluje osoba odpovědná za zabezpečení úkolu 

nebo činnosti, a to vždy v mezích stanovených právními předpisy, vnitřními předpisy 

města a v souladu se svým funkčním zařazením. Udělení pověření je podmíněno 

souhlasem osoby přímo nadřízené vedoucímu zaměstnanci, který pověření uděluje. 

Udílí-li pověření tajemník, vyžádá si souhlas starosty města. Souhlas osoby přímo 

nadřízené nebo starosty není třeba, stanoví-li možnost pověření na dalšího 

zaměstnance rozhodnutí orgánu města.  

(3) Pověření musí být uděleno písemně, osobou či orgánem města k tomu oprávněnými, 
přičemž souhlas pověřovaného zaměstnance je potřeba vždy, když se jedná o pověření 
úkolem, popř. činností nad rámec funkčního zařazení pověřovaného zaměstnance a jeho 
popisu pracovní činnosti, nevyplývá-li z povahy věci, že je s tím pověřovaný zaměstnanec 
srozuměn. Vzory pověření jsou uvedeny v příloze č. 3 organizačního řádu. 

(4) V pověření se uvede rozsah delegovaného úkolu či činnosti a rozsah delegovaných 
pravomocí. Společně s delegovaným úkolem či činností přechází na pověřeného 
odpovědnost za splnění delegovaného úkolu či činnosti. Vedoucí zaměstnanec či orgán 
města odpovídá za výběr pověřeného, včasnou delegaci a řádné předání vstupních 
informací potřebných ke splnění delegovaného úkolu či činnosti.  

(5) Pověření podepisuje osoba, oprávněná k jeho udělení. Uděluje-li pověření rada nebo 
zastupitelstvo svým usnesením, podepisuje pověření vždy starosta města. 

(6) Evidence pověření je vedena odborem kanceláře starosty MěÚ na intranetu MěÚ. Za 
aktuálnost údajů odpovídají vedoucí organizačních jednotek, do jejichž působnosti spadá 
zajištění úkolu či činnosti, ke kterým bylo pověření vydáno.   

 Zmocnění 

(1) Zmocnění vzniká na základě písemné smlouvy mezi zmocnitelem a zmocněncem 
schválené příslušným orgánem města.  

(2) Plnou moc pro zmocněnce na základě schválené smlouvy podepisuje starosta města. 

 Svěření pravomoci rady města 

(1) Rada zabezpečuje na základě § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování ostatních 
záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny 
zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo, přičemž rada může tyto 
pravomoci zcela nebo zčásti svěřit městskému úřadu, starostovi, popř. městské policii.  

(2) Přehled pravomocí, jež rada svěřila k rozhodování městskému úřadu a jeho organizačním 
jednotkám nebo starostovi vede odbor kancelář starosty na intranetu MěÚ. 

(3) Zásady a způsob podepisování písemností zaměstnanci města a uvolněnými členy 
zastupitelstva města upravuje samostatný vnitřní předpis města (podpisový řád).  
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5.5. Spolupráce jednotlivých organizačních jednotek MěÚ 

 Všechny organizační jednotky MěÚ vzájemně spolupracují. Při spolupráci si poskytují 
potřebné informace, stanoviska a vyjádření, přičemž dodržují právní předpisy, zejména 
právní předpisy na ochranu osobních údajů.   

 Spolupráci organizačních jednotek MěÚ koordinuje a případné spory řeší tajemník. 

 Pro vyřešení jednorázového úkolu závažného významu, který vyžaduje součinnost více 
organizačních jednotek, může tajemník jmenovat pracovní tým složený z vedoucích 
odborů a určit jeho vedoucího. Vedoucí odboru může za sebe do pracovního týmu po 
dohodě s tajemníkem jmenovat svého podřízeného zaměstnance. Neurčí-li tajemník 
jinak, končí činnost pracovního týmu vyřešením zadaného úkolu. Členy pracovního 
týmu mohou být i další osoby jmenované do pracovního týmu na základě rozhodnutí 
rady, popř. zastupitelstva města.  

 V případě, že vedoucí odboru potřebuje při své činnosti, aby určitý úkol vykonal 
zaměstnanec zařazený do jiného odboru nebo aby se takový zaměstnanec účastnil 
jednání, porady, apod., mimo běžné provozní záležitosti, osloví se svým požadavkem 
vždy vedoucího příslušného odboru, v jehož pravomoci je určit, který konkrétní 
zaměstnanec bude záležitost řešit. 

5.6. Porady 

 K zabezpečení plnění úkolů a pro nezbytnou informovanost zaměstnanců svolávají 
starosta, místostarostové, tajemník, vedoucí zaměstnanci, případně zaměstnanci 
pověření řízením pracovního týmu, pravidelné pracovní porady, v nutných případech 
operativní pracovní porady. O pořízení zápisu z porad s výjimkou uvedenou v odst. 2 
tohoto článku rozhodne ten, kdo poradu svolal. 

 Pracovních pravidelných porad tajemníka (dále jen „porada tajemníka“) se účastní 
vedoucí zaměstnanci a tiskový mluvčí MěÚ. Nemohou-li se tito zaměstnanci porady 
tajemníka účastnit, vyšlou na poradu svého zástupce. V závislosti na programu porady 
tajemníka se porady tajemníka dále účastní ředitel městské policie, starosta, 
místostarostové, případně další zaměstnanci. Porady tajemníka se konají pravidelně, 
min. jednou za měsíc. Z porady tajemníka se vždy pořizuje zápis, který se uveřejňuje 
na intranetu MěÚ. Vedoucí zaměstnanci informují o skutečnostech, o kterých se 
dozvěděli na poradě tajemníka, své podřízené zaměstnance.  

5.7. Kontrolní činnost 

Výkon kontrolní činnosti upravuje samostatný vnitřní předpis města. 

5.8. Vnitřní předpisy  

Pro zajištění jednotného sytému řízení jsou vydávány vnitřní předpisy města určené pro 
zaměstnance města zařazené do MěÚ. Postup při jejich zpracování, vydávání a evidenci 
upravuje samostatný vnitřní předpis města. 

5.9. Informační činnost 

 Za poskytování informací veřejnosti o činnosti města včetně činnosti MěÚ odpovídá 
starosta. 

 Informace veřejným sdělovacím prostředkům poskytují starosta, místostarostové, 
tajemník a tiskový mluvčí města. 

 MěÚ zřizuje na veřejně přístupném místě úřední desku, která je nepřetržitě přístupná 
veřejnosti, zajišťuje vyvěšování, snímání a opatřování listin doložkou o platnosti právního 
jednání a zároveň obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (elektronická úřední deska).  
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 Informace veřejnosti jsou dále poskytovány prostřednictvím webových stránek města, 
sociálních sítí a mobilních aplikací (facebook, instagram a další), prostřednictvím 
městské společnosti TV Beskyd s.r.o. a na základě právních předpisů upravujících 
poskytování informací.  

 Za aktuálnost informací a dokumentů zveřejněných na úřední desce, na webových 
stránkách města a poskytovaných na základě právních předpisů odpovídají příslušní 
vedoucí zaměstnanci organizačních jednotek, do jejichž působnosti daná informace či 
dokument spadá. 

 

6. STAROSTA A MÍSTOSTAROSTOVÉ  

6.1. Starosta  

 V čele MěÚ je starosta. Starosta je ze své funkce odpovědný zastupitelstvu, které jej volí 
z řad svých členů.  

 Starosta při výkonu své funkce plní zejména úkoly stanovené zákonem o obcích a 
zvláštními právními předpisy. 

 Starosta zejména podle zákona o obcích: 

 odpovídá za činnost MěÚ 

 zastupuje město navenek 

 svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady, svolává ustavující 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva 

 podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání zastupitelstva a spolu s 
místostarostou zápis ze schůze rady 

 rozhoduje o záležitostech spadajících do samostatné působnosti města svěřených 
mu radou 

 pozastavuje výkon usnesení rady v otázkách samostatné působnosti, má-li za to, že 
je nesprávné, věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva 

 vykonává pravomoci starosty v období ode dne voleb do zastupitelstva do zvolení 
nového starosty nebo místostarosty 

 může, po projednání s ředitelem krajského úřadu, svěřit komisi výkon přenesené 
působnosti v určitých věcech 

 může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku 

 plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních 
předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi 

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města 

 jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka a stanoví jeho 
plat podle zvláštních předpisů 

 zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech 
stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy 

 spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města 

 má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný 
odznak 

 odpovídá za včasné přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok 
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 koordinuje činnost místostarostů a tajemníka a společně s nimi plní úkoly koordinační 
a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení rady a zastupitelstva. 

 Starosta dále na základě zvláštních právních předpisů: 

 řídí a kontroluje přípravná opatření a činnosti k řešení krizových situací ve správním 
obvodu ORP; za tím účelem zřizuje a řídí bezpečnostní radu ORP a krizový štáb ORP  

 zajišťuje za krizové situace provedení krizových opatření v celém správním obvodu 
ORP 

 schvaluje krizový plán obce s rozšířenou působností 

 zřizuje a předsedá povodňové komisi 

 řídí městskou policii, pokud jejím řízením není pověřen člen zastupitelstva  

 odpovídá za plnění úkolů na úseku požární ochrany dle zákona o požární ochraně. 
Jednotlivé povinnosti a úkoly na úseku požární ochrany a odpovědnost za jejich 
plnění stanoví samostatné vnitřní předpisy města.  

 plní úkoly stanovené právními předpisy na úseku voleb 

 je vedoucím orgánu veřejné správy ve smyslu zákona o finanční kontrole, je povinen 
zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém včetně kontroly hospodaření s majetkem 
města v souladu se zvláštním právním předpisem 

 navrhuje radě jmenování a odvolání vedoucího odboru vnitřního auditu. 

6.2. Místostarostové  

 Místostarostové jsou voleni zastupitelstvem, kterému jsou ze své činnosti odpovědní.  

 Místostarostové 

 odpovídají za plnění úkolů, které jim svěřilo nebo uložilo zastupitelstvo 

 dle dohody se starostou koordinují a usměrňují činnost MěÚ ve zvolených oblastech 
(např. oblast cestovního ruchu, oblast kultury, oblast školství a sportu, rozvoje atd.) V 
oblastech, které koordinují a usměrňují: 

• odpovídají za přípravu materiálů pro radu a zastupitelstvo  

• kontrolují plnění uložených úkolů  

• spolupracují s komisemi a výbory  

 plní další úkoly vyplývající ze zákona o obcích. 

 Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo (tzv. určený místostarosta), zastupuje starostu 
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.  

  

7. ZAMĚSTNANCI MĚSTA ZAŘAZENÍ DO MĚSTSKÉHO ÚŘADU, POSTAVENÍ, 
PRÁVA A POVINNOSTI 

7.1. Zaměstnanci  

 Zaměstnanci se dle vykonávaných činností dělí na  

 úředníky, tj. zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu správních činností ve smyslu 
zákona o úřednících   

 ostatní zaměstnance, tj. zaměstnance, kteří nejsou úředníky ve smyslu zákona o 
úřednících. 

 O zařazení zaměstnanců k výkonu správních činností rozhoduje tajemník. 
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 Základní práva a povinnosti úředníků vyplývají především ze zákona o úřednících a 
pracovního řádu MěÚ, zákoník práce se použije tehdy, nestanoví-li zákon o úředních 
jinak.  

 Základní práva a povinnosti ostatních zaměstnanců upravuje zákoník práce a pracovní 
řád MěÚ. 

 Zaměstnanci vykonávají pracovní činnosti v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou, 
popř. dohodou o pracích konaný mimo pracovní poměr, stanoveným popisem pracovní 
činnosti a s pokyny svého nadřízeného. Při své činnosti se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními zastupitelstva a rady.   

 V případě, že zaměstnanec obdrží úkol přímo od starosty, místostarostů či tajemníka, je 
povinen o zadání úkolu a jeho plnění bez zbytečného odkladu informovat svého 
nadřízeného.  

 

7.2. Vedoucí zaměstnanci  

 Vedoucími zaměstnanci jsou zaměstnanci podle § 11 zákoníku práce, kteří jsou na 
jednotlivých stupních řízení oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům 
pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu 
závazné pokyny. 

 Vedoucí zaměstnanci se podle vykonávaných činností dělí na:  

 vedoucí úředníky, kterými se rozumí úředníci podle zákona o úřednících, kteří jsou 
současně v postavení vedoucího zaměstnance 

 ostatní vedoucí zaměstnanci, tj. vedoucí zaměstnanci, kteří nejsou úředníky ve 
smyslu zákona o úředních 

 Vedoucí úředníci jsou do svých funkcí jmenováni v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. Podmínkou pro jmenování je účast ve výběrovém řízení konaném podle zákona 
o úřednících. Vedoucí úředníci jsou povinni dodržovat vedle základních povinností 
úředníků také další povinnosti vedoucích úředníků plynoucí ze zákona o úředních a 
pracovního řádu MěÚ; zákoník práce se použije tehdy, nestanoví-li zákon o úřednících 
jinak. 

 Ostatní vedoucí zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími úředníky ve smyslu zákona o 
úřednících, jsou povinni dodržovat vedle základních povinností zaměstnanců, také další 
povinnosti vedoucích zaměstnanců plynoucí ze zákoníku práce a pracovního řádu MěÚ. 
Do svých funkcí jsou vybíráni způsobem, který určí tajemník.   

 Vedoucími zaměstnanci jsou: 

• tajemník  

• vedoucí odborů  

• vedoucí oddělení  

 Vedoucí zaměstnanci jsou zejména povinni: 

 řídit práci podřízených zaměstnanců, hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní 
výsledky 

 co nejlépe organizovat práci svou i podřízených zaměstnanců, navrhovat a zavádět 
procesy, které vedou k racionalizaci a efektivní činnosti organizační jednotky MěÚ, 
kterou řídí 

 zpracovat popisy pracovních činností svých podřízených zaměstnanců  

 kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a v případě zjištění nedostatků činit 
potřebná opatření 
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 vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci  

 zabezpečovat odměňování zaměstnanců  

 vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, 

 řešit spory vzniklé v rámci organizační jednotky, kterou řídí 

 předávat podřízeným zaměstnancům potřebné informace a seznamovat je řádně a 
včas s vnitřními předpisy města 

 zabezpečovat dodržování obecně závazných právní předpisů a vnitřních předpisů 
města 

 kontrolovat dodržování právní předpisů a vnitřních předpisů města a v případě zjištění 
jejich nedodržování činit nápravná opatření  

 zajišťovat řádné hospodaření se svěřenými prostředky a ochranu svěřeného majetku 

 zajišťovat úkoly související s krizovým řízením, obranou státu a ochranou 
utajovaných informací 

 plnit další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisy a vnitřních 
předpisů města. 

 

 Tajemník (vedoucí úřadu) 

 Tajemník je vedoucím úředníkem (vedoucím úřadu), který je nadřízen všem 
zaměstnancům města zařazeným do MěÚ. Je přímým nadřízeným vedoucích odborů a 
zaměstnanců zařazených do útvaru tajemníka.  

 Tajemník je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné i přenesené působnosti 
starostovi, který jej se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává.  

 Tajemník nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. 

 Tajemník kromě povinností vedoucích zaměstnanců uvedených v bodě 7.2 odst. 6 
organizačního řádu dále:   

 zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 
radě nebo zvláštnímu orgánu obce  

 plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo starostou   

 sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje plnění úkolů, které vyplývají pro MěÚ 
z usnesení zastupitelstva a rady  

 účastní se zasedání rady a zastupitelstva s hlasem poradním 

 stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města 
zařazeným do MěÚ, řídí personální agendu, vzdělávání úředníků, krizové řízení  

 plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů 
vůči zaměstnancům města zařazeným do MěÚ, je nadřízen všem zaměstnancům 
města zařazeným do MěÚ, řídí a kontroluje jejich činnost, kromě činnosti vnitřního 
auditu 

 je oprávněn podepisovat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, bez ohledu, zda jsou v rámci organizační struktury zařazeni do 
městského úřadu, a po jejich uzavření plnit vůči těmto zaměstnancům úkoly 
statutárního orgánu zaměstnavatele  

 ve vztahu k zaměstnancům města zařazeným do útvaru tajemníka plní úkoly uložené 
vedoucím odborů v bodě 7.2.2 
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 vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád a další vnitřní předpisy města určené 
pro zaměstnance města zařazené do MěÚ, nevydává-li je rada 

 je oprávněn pověřit zaměstnance prováděním úkonů správního orgánu ve správním 
řízení 

 spolupracuje s předsedy komisí rady a výborů zastupitelstva 

 uzavírá jménem MěÚ kolektivní smlouvu s odborovou organizací 

 zajišťuje plnění Programu města Rožnova pod Radhoštěm v boji proti korupci a 
korupčnímu jednání v bodech stanovených mu tímto programem 

 na základě návrhů vedoucích odborů schvaluje přístupy zaměstnanců do základních 
registrů a k datům vedeným na počítačové síti MěÚ 

 schvaluje přístupy zaměstnanců do registru obyvatel, který je veden na počítačové 
síti MěÚ 

 připravuje návrhy základní organizační struktury MěÚ, schvaluje popisy pracovních 
činností 

 plní povinnosti vyplývající ze schváleného statutu povodňové komise města 

 odpovídá za organizačně technické zajištění činností vyplývajících z právních 
předpisů na úseku požární ochrany, BOZP a utajovaných informací,  

 odpovídá za rozpracování jednotlivých povinností a úkolů na úseku požární ochrany 
a BOZP a stanovení odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců za jejich plnění ve 
vnitřních předpisech města, vydává opatření k nápravě nebo odstranění zjištěných 
nedostatků interní nebo externí kontroly 

 plní povinnosti vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  

 plní další úkoly vyplývající ze zákona o obcích a ze zvláštních právních předpisů. 

 

 Vedoucí odborů  

 Vedoucí odborů organizují, řídí a kontrolují činnost zaměstnanců zařazených do jimi 
řízených odborů a jsou jejich nadřízenými. Za činnost odboru odpovídají tajemníkovi, 
s výjimkou vedoucího odboru vnitřního auditu, který je za činnost odboru odpovědný 
starostovi.  

 Vedoucí odborů kromě povinností vedoucích zaměstnanců uvedených v bodě 7.2 odst. 
6 organizačního řádu dále:  

 zajišťují plnění úkolů uložených MěÚ usneseními zastupitelstva a rady vztahujících 
se k činnosti jimi řízeného odboru, a plnění úkolů uložených tajemníkem 

 v rozsahu působnosti jimi řízeného odboru zajišťují zpracování materiálů na jednání 
rady a zastupitelstva, odpovídají za jejich věcnou a odbornou správnost a včasnost 
jejich předložení k projednání 

 předkládají materiály do rady města týkající se činnosti jimi řízeného odboru a účastní 
se jejich projednání v radě, dle pokynu tajemníka nebo požadavku starosty či 
místostarostů se účastní jednání zastupitelstva 

 koordinují práci jimi řízeného odboru, spolupracují s ostatními vedoucími 
zaměstnanci, odpovídají za plnění uložených úkolů 

 za účelem plynulého chodu odboru operativně zajišťují vzájemné zastupování 
podřízených zaměstnanců 
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 navrhují koncepci rozvoje jimi řízeného odboru jako celku i jeho dílčích částí, po 
schválení řídí a organizují její realizaci, určují základní směry řešení úkolů 
adresovaných odboru  

 odpovídají za předložení návrhu aktualizace organizačního řádu v části, která se týká 
činnosti jimi řízeného odborů  

 odpovídají za věcnou správnost a aktualizaci vnitřních předpisů nebo jejich částí, 
které spadají do působnosti jimi řízeného odboru  

 zúčastňují se na základě pokynu tajemníka zasedání mikroregionu Rožnovsko a 
připravují materiály na jeho jednání v souladu se stanoveným programem podle 
odborné působnosti 

 zodpovídají za oprávněnost požadavků na přístupy do základních registrů a k datům 
vedeným na počítačové síti MěÚ pro jimi podřízené zaměstnance 

 plní povinnosti v oblasti veřejné podpory, sledují, zda se při uzavírání smluvních 
vztahů nejedná o veřejnou podporu nebo podporu de minimis, podávají písemné 
žádosti finančnímu odboru o zápis do centrálního registru de minimis. 

 

 Vedoucí oddělení 

 Vedoucí oddělení organizují, řídí a kontrolují činnost zaměstnanců zařazených do jimi 
řízených oddělení. Za činnost oddělení odpovídají vedoucímu odboru, do něhož je 
oddělení zařazeno. 

 Vedoucí oddělení kromě povinností vedoucích zaměstnanců uvedených v bodě 7.2 odst. 
6 organizačního řádu dále: 

 zajišťují plnění úkolů uložených MěÚ usneseními zastupitelstva a rady vztahující se 
k činnosti jimi řízeného oddělení a plnění úkolů uložených vedoucím odboru  

 v rozsahu působnosti jimi řízeného oddělení zajišťují zpracování materiálů na jednání 
rady a zastupitelstva, odpovídají za jejich věcnou a odbornou správnost a včasnost 
jejich předložení k projednání 

 předkládají materiály do rady města týkající se činnosti jimi řízeného oddělení a 
účastní se jejich projednání v radě, dle pokynu tajemníka nebo požadavku starosty či 
místostarostů se účastní jednání zastupitelstva 

 koordinují práci jimi řízeného oddělení, spolupracují s ostatními vedoucími 
zaměstnanci, odpovídají za plnění uložených úkolů 

 za účelem plynulého chodu oddělení operativně zajišťují vzájemné zastupování 
podřízených zaměstnanců. 

 

7.3. Zaměstnanci, jejichž náplní je vedení řízení podle správního řádu a 
zvláštních právních předpisů a vedení řízení podle daňového řádu 

 Oprávněné úřední osoby podle správního řádu 

 Tajemník je ve smyslu správního řádu oprávněnou úřední osobou k provádění všech 
úkonů správního orgánu v plném rozsahu působnosti MěÚ. 

 Vedoucí odborů jsou oprávněnou úřední osobou ve smyslu správního řádu k provádění 
všech úkonů správního orgánu v rozsahu působnosti jimi řízeného odboru. 

 Vedoucí oddělení a zaměstnanci jsou oprávněnou úřední osobou ve smyslu správního 
řádu v rozsahu vymezeném v pověření tajemníka na návrh vedoucího odboru. 
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 V zájmu zajištění řádného vedení řízení a provádění jednotlivých úkonů v řízení může 
vedoucí odboru stanovit pro jednotlivá řízení více oprávněných úředních osob. Řízení 
vede oprávněná úřední osoba, která je uvedena na spisové obálce nebo v pověření 
jako první v pořadí. 

Pokud vedoucí odboru neurčil pro konkrétní řízení více oprávněných úředních osob, 
provede v případě nepřítomnosti oprávněné úřední osoby jednotlivé úkony sám vedoucí 
odboru, nesnese-li věc odkladu. 

 Úřední osoby podle daňového řádu 

 Tajemník je úřední osobou dle daňového řádu k provádění všech úkonů správce daně 
v plném rozsahu působnosti MěÚ. 

 Vedoucí odborů jsou úřední osobou dle daňového řádu k provádění všech úkonů 
správce daně v rozsahu působnosti jimi řízeného odboru. 

 Vedoucí oddělení a zaměstnanci jsou úřední osobou dle daňového řádu v rozsahu 
vymezeném v pověření tajemníka na návrh vedoucího odboru. 

 Společná ustanovení 

 Pokud zaměstnanec, který není (oprávněnou) úřední osobou, s vědomím nadřízeného 
vedoucího zaměstnance jedná s účastníkem řízení za správní orgán a účastník se 
domnívá, že jedná s (oprávněnou) úřední osobou, bude toto jednání zaměstnance, s 
ohledem na zásadu dobré správy, posuzováno jako jednání (oprávněné) úřední osoby, 
i kdyby se o (oprávněnou) úřední osobu nejednalo, a to se všemi důsledky, které z 
tohoto jednání pro správní orgán vyplývají. 

 Zaměstnanec, který připravuje a vede jakékoliv písemné podklady v řízení, odpovídá 
za formální, obsahovou i věcnou správnost těchto písemných podkladů. Pravomoc 
(oprávněné) úřední osoby vést řízení zahrnuje i odpovědnost zaměstnance za formální, 
obsahovou a věcnou správnost jednotlivých úkonů v řízení, včetně jejich souladu se 
základními zásadami činnosti správních orgánů, stanovenými správním řádem resp. 
daňovým řádem.  

 

8. SPOLEČNÁ PŮSOBNOST ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU 

 Pro zabezpečení vnitřního chodu MěÚ realizuje každá organizační jednotka zejména 
tyto činnosti: 

 činnosti sekretariátu a spisovou službu, archivace dokumentů organizační jednotky, 
příprava dokumentů organizační jednotky ke skartačnímu řízení 

 plánování, organizování, evidenci a kontrolu plnění úkolů 

 zpracování plánu, zpráv, rozborů, výkazů a hlášení z výkonu činnosti organizační 
jednotky 

 zpracování, využívání a poskytování informací s použitím výpočetní techniky 

 vyřizování provozní, ekonomické, personální a mzdové agendy v působnosti 
organizační jednotky 

 dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků 
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany  

 dodržování rozpočtové kázně, účelné a hospodárné nakládání s prostředky svěřené 
části rozpočtu města v souladu se schváleným rozpočtem města, příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy města 

 kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů města 
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 kontrolu hospodaření s finančními prostředky dle obecně závazných právních 
předpisů a vnitřních předpisů města 

 přijímání a realizace opatření vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků v rámci 
prováděných kontrol 

 ochranu svěřeného majetku a materiálně-technických prostředků a pomůcek, 
spolupráci při inventarizaci majetku 

 ochranu utajovaných informací, informací podléhajících povinnosti mlčenlivosti a 
osobních údajů v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a 
vnitřními předpisy města 

 zveřejňování dokumentů a informací spadající do působnosti organizační jednotky na 
webových stránkách města a úřední desce MěÚ. 

 Dále pro zabezpečení výkonu vymezené odborné působnosti je každá organizační 
jednotka přiměřeně povinna v rámci své působnosti zabezpečovat tyto odborné činnosti: 

 plnit úkoly v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími příslušný 
úsek činnosti a v souladu s vnitřními předpisy města 

 sledovat a informovat o změnách obecně závazných právních předpisů vztahujících 
se k působnosti organizační jednotky, kontrolovat jejich dodržování 

 připravovat a zabezpečovat podkladové materiály pro zasedání zastupitelstva města 
a schůze rady města, plnit úkoly, které uložila rada nebo zastupitelstvo města 

 poskytovat pomoc výborům zastupitelstva a komisím rady města 

 poskytovat informace zastupitelům města 

 zajišťovat výkon státní správy ve vymezených úsecích činnosti s výjimkou činností, 
které patří do působnosti zvláštního orgánu města 

 rozhodovat v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem chráněných 
zájmech fyzických nebo právnických osob ve vymezeném úseku činnosti, pokud 
právní předpisy nestanoví jinak, provádět další procesní úkony dle správního řádu 

 vydávat stanoviska, posudky a jiné dokumenty potřebné pro práci ostatních 
organizačních jednotek 

 připravovat podklady pro sestavení rozpočtu města a rozpočtového výhledu a 
vyhodnocení hospodaření 

 zpracovávat koncepce a záměry, stanovené výkazy, výroční zprávy, statistická 
hlášení, rozbory a zprávy nebo pro jejich zpracování poskytovat podklady 

 zpracovávat návrhy právních předpisů města a vnitřních předpisů města v rámci své 
působnosti a provádět jejich aktualizaci 

 poskytovat součinnost a vyjadřovat se z hlediska své působnosti k návrhům ostatních 
právních předpisů města a vnitřních předpisů města, podávat návrhy na jejich 
aktualizaci 

 vyřizovat stížnosti, podněty, oznámení a petice v rozsahu své působnosti a v souladu 
s vnitřními předpisy města pro jejich vyřizování 

 poskytovat informace na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím v rozsahu své působnosti a v souladu s vnitřními předpisy města pro 
jejich poskytování 

 projednávat a vyřizovat přestupky dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich a jiných právních předpisů v rámci své působnosti 
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 uveřejňovat smlouvy a objednávky dle obecně závazných právních předpisů a 
vnitřních předpisů města  

 zajišťování samostatně nebo ve spolupráci s pracovníkem určeným pro posuzování 
veřejných zakázek zadávání veřejných zakázek transparentním a nediskriminačním 
postupem v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy města 

 včas uplatňovat právo na náhradu škody a bezdůvodné obohacení 

 včas informovat finanční odbor o nutnosti vymáhat sankce z uzavřených smluv 
(objednávek) v rozsahu své působnosti a v souladu s vnitřními předpisy města 

 spolupracovat při řešení mimořádných a krizových situací 

 spolupracovat s příspěvkovými organizacemi zřízenými městem a společnostmi 
založenými městem 

 poskytovat informace a metodickou pomoc obecním úřadům v rámci správního 
obvodu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

 

9. VÝBORY ZASTUPITELSTVA A KOMISE RADY 

MěÚ pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Tajemníkem komise je zpravidla 
zaměstnanec města zařazený do organizační jednotky MěÚ, jejíž činnost souvisí s oblastí 
působnosti příslušné komise. Tajemník komise zabezpečuje organizační a administrativní 
práce pro komisi dle pokynů předsedy komise. Bližší podrobnosti k výkonu činnosti tajemníka 
komise stanoví vnitřní předpis města.  

 

10. ŘÍZENÍ PŘI VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU 

 Organizační struktura MěÚ se vyhlášením krizových stavů nemění a platí tento 
organizační řád. Pro případ vyhlášení krizových stavů jsou povinnosti organizačních 
jednotek rozšířeny o povinnost spolupráce s členy krizového štábu města (dále jen „KŠ“) 
při řešení situací, které s krizovým stavem souvisí. 

 Součinnost KŠ s MěÚ je zajištěna jednotným vedením starostou, jmenováním úředníků 
a referentů do stálé pracovní skupiny KŠ a povinnostmi danými Statutem krizového 
štábu a Jednacím řádem krizového štábu.  

 Stálá pracovní skupina KŠ je pracovním orgánem starosty - navrhuje konkrétní závěry 
pro řešení krizového stavu, přičemž platí zásada jednotného velení - závěrečné 
rozhodnutí při řešení krizových stavů přísluší vždy starostovi nebo jeho statutárnímu 
zástupci. 

 Aktivace krizového štábu města a tím i doplnění organizační struktury MěÚ o činnost 
KŠ je řešena Krizovým plánem ORP Rožnov pod Radhoštěm, stejně jako organizační 
struktura krizového štábu města. 

 Činnost KŠ je nepřetržitá až do vyřešení krizové situace. 

 Pro zajištění výkonu státní správy, samosprávy a činností spojených s řešením 
krizového stavu jsou nebo budou, mimo řídících aktů krizového řízení, přijata starostou 
a tajemníkem následující opatření:  

 určení úředníci, referenti, strážníci městské policie a členové krizového štábu jsou 
zproštěni mimořádné vojenské služby (seznam je pracovištěm krizového řízení 
aktualizován 1x ročně) 
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 dnem vyhlášení krizového stavu zruší tajemník schválené dovolené a nařídí (podle 
situace) neprodlený nástup do práce osobám potřebným pro zabezpečení chodu 
úřadu a činnosti krizového štábu 

 ode dne vyhlášení krizového stavu povoluje čerpání řádné dovolené výhradně 
tajemník, tato kompetence se vedoucím úředníkům po dobou trvání krizového stavu 
odebírá 

 dnem vyhlášení krizového stavu nařídí tajemník všem úředníkům zařazeným do 
městského úřadu dosažitelnost na telefonu nebo pracovní pohotovost doma nebo 
pracovní pohotovost na pracovišti nebo práci přesčas (v závislosti na typu řešené 
krizové situace), postupuje se podle §14 zákona o úřednících 

 vedoucí úředníci si po vyhlášení krizového stavu zpracují nebo aktualizují interní 
telefonní seznam dosažitelnosti svých podřízených v pracovní i mimopracovní době 

 zaměstnanci města jmenovaní starostou města do krizového štábu nastupují na 
pracoviště krizového štábu podle rozhodnutí starosty; vedoucí úředníci si na svém 
pracovišti, pokud pracují v krizovém štábu, určí zástupce 

 členové stálé pracovní skupiny KŠ budou mít nařízenou práci přesčas a střídají se ve 
dvou směnách po 12 hodinách 

 tajemník pozastaví platnost vnitřního předpisu města o používání silničních 
motorových vozidel 

 tajemník určí úředníky, kteří budou řešit přestupky na úseku krizového zákona 

 činnost KŠ je nepřetržitá až do vyřešení krizové situace. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

1. ÚTVAR TAJEMNÍKA 

 Úkoly v samostatné působnosti  

 

Ekonom/asistent 

- provádí organizační, informační a evidenční práce sekretariátu tajemníka, sleduje a 
doplňuje časový plán tajemníka a v návaznosti na něj organizuje jeho návštěvy a 
setkání, vykonává administrativní práce pro tajemníka dle jeho požadavků 

- pořizuje zápisy z porad tajemníka a starosty 
- pořizuje zápisy ze schůzí rady města  
- provádí administrativní zpracování rozpočtu tajemníka, sledování a analýzu čerpání 

rozpočtu a plnění závazných ukazatelů 
- provádí pro potřeby zaměstnanců Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 

autorizovanou konverzi dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

- vede agendu spojenou s užíváním služebních mobilních telefonů přidělených 
zaměstnancům Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (včetně sepsání „Dohod 
o užívání“, měsíčního vyúčtování provozu, kontroly úhrad nadtarifních a 
neslužebních hovorů a sms zpráv) 

- vede evidenci o čerpání řádné dovolené vedoucích odborů a oddělení přímo 
podřízených tajemníkovi a jejich zastupitelnosti 

- zajišťuje agendu základních registrů 
- zajišťuje společenské, kulturní a sportovní akce města a městského úřadu pořádané 

pro zaměstnance města  
- vede evidenci propagačních předmětů města a drobných věcných darů, zajišťuje 

jejich pořízení a vydávání  
 

 

 

Pracoviště krizového řízení, BOZP a PO 

- zabezpečuje, případně koordinuje plnění úkolů města podle zákona č. 12/2002 Sb., 
o státní pomoci při obnově území, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

- ve spolupráci s organizačními jednotkami MěÚ, příspěvkovou organizací Hasičský 
sbor města Rožnov pod Radhoštěm a třetími osobami zabezpečuje koordinaci plnění 
úkolů města a městského úřadu podle právních předpisů na úseku požární ochrany 
a BOZP 

- kontroluje plnění povinností města a městského úřadu na úseku požární ochrany a 
BOZP, sepisuje a podává o tom zprávu, připravuje návrhy na opatření a předkládá 
je starostovi města nebo tajemníkovi MěÚ k dalšímu řízení   

- ve spolupráci s vedením města,  organizačními jednotkami MěÚ, třetími osobami 
odborně způsobilými v oblasti požární ochrany a s  Hasičským sborem města 
Rožnov pod Radhoštěm zabezpečuje vytvoření systému požární ochrany města a 
BOZP, včetně vytvoření vnitřních předpisů a zpracování dokumentace požární 
ochrany města a dokumentace BOZP.   

 

Personální a mzdová agenda 

- vyřizuje pracovně právní záležitosti zaměstnanců, 
- provádí komplexní odborné a administrativní činnosti na svém úseku, 
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- zajišťuje a kontroluje dodržování pracovně právních předpisů a předpisů z oblasti 
zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, důchodů, osob zdravotně znevýhodněných 
apod. zaměstnanci města, 

- spolupracuje s úřadem práce a OSSZ, 
- organizuje realizaci vzdělávacích programů pro zaměstnance města ke zvyšování a 

doplňování jejich kvalifikace dle požadavků vedoucích odborů a oddělení, 
- organizačně zabezpečuje, dle pokynů tajemníka městského úřadu, výběrová řízení 

na volná pracovní místa, vykonává odborné činnosti vztahující se k této činnosti, 
- vyřizuje žádosti uchazečů o zaměstnání dle platné právních předpisů,  
- eviduje zařazení zaměstnanců do platových tříd v souladu s katalogem prací, 

vypracovává a eviduje platové výměry zaměstnanců, 
- zařazuje zaměstnance do platových stupňů, 
- spolupracuje s odbory při vyjednávání kolektivní smlouvy na daný rok, 
- organizuje lékařské prohlídky zaměstnanců dle platných právních předpisů, 
- zajišťuje odborné praxe pro studenty středních a vysokých škol, pro nezaměstnané 

v rekvalifikačních kurzech apod., 
- zpracovává podklady pro výplatu odměn uvolněných členů zastupitelstva dle 

platných právních předpisů, 
- zpracovává podklady pro výplatu odměn a darů pro zaměstnance dle Kolektivní 

smlouvy a benefitu v podobě FlexiPassu, 
- zpracovává podání do rady města, které souvisí s personální agendou, 
- zajišťuje zpracování mzdové agendy zaměstnanců města, městské policie, 

uvolněných a neuvolněných funkcionářů města, 
- zajišťuje výplatu odměn zastupitelům a členům výborů a komisí. 

 

Oblast kvality    

- stanovuje systémy řízení kvality v souladu s dosažením stanovených cílů kvality, 
- zodpovídá za tvorbu, řízení a rozvoj systému kvality,  
- prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality v celé 

organizaci, 
- řídí optimalizaci procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů 

(neustálého) zlepšování, 
- podporuje požadavky zaměstnanců uvnitř organizace, odpovídá za navrhování 

možností zlepšování systému řízení kvality, 
- šetří a analyzuje reklamace s cílem zvýšení kvality služeb,, 
- poskytuje konzultační a poradenskou podporu v oblasti hodnocení a zvyšování 

kvality jednotlivým odborům organizace, 
- vede, motivuje, hodnotí a kontroluje výkony podřízených pracovníků v rámci 

svěřeného celku organizace. 
 

Oddělení informatiky 

- zajišťuje budování a rozvoj městského informačního systému v budovách městského 
úřadu 

- zajišťuje správu informačních a komunikačních technologií 
- zajišťuje správu a údržbu: 

• počítačové sítě a propojení budov 

• výpočetní techniky a programového vybavení 

• kopírovací techniky 

• telefonní ústředny, telefonních a faxových přístrojů 

• zabezpečovací techniky 

• geografického informačního systému 
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- zajišťuje provoz kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a 
komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, 
zpracovává plán údržby a poskytuje podporu uživatelům 

- přebírá aplikace, ověřuje uvádění do provozu a provádí správu složitých datových 
sítí 

- zajišťuje výstavbu, administraci a provoz sítí LAN; 

• navrhuje systémy zabezpečující ochranu dat, zálohování dat, uložených na 
serverech a jejich realizaci 

• navrhuje propojení dalších systémů výpočetní techniky a řeší přístupová práva 
konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky 

- přebírá, ověřuje, uvádí do provozu a nastavuje parametry operačních systémů 
počítačů a počítačových sítí, optimalizuje využívání jejich technických a 
programových prostředků, instaluje nové prvky modulů výpočetní techniky 

- zajišťuje obsluhu hlasovacího zařízení při jednáních zastupitelstva města 
- spravuje webové stránky ve vlastnictví města (s výjimkou webových stránek 

www.visitroznov.cz) v rozsahu administrátorských činností včetně smluvní agendy  
- spravuje a odpovídá za funkčnost „rezervačního systému“ MěÚ umístěného na 

webových stránkách města  
- v rámci projektu „Koncepce nových webových stránek“ navrhuje a zpracovává 

koncepci rozvoje hlavních webových stránek města www.roznov,cz a zajišťuje 
společně s pracovní skupinou její realizaci  
 

Oddělení správních činností 

- zajišťuje činnosti související s vítáním občánků města a jubileí občanů města. 

 

 Úkoly v přenesené působnosti  

Pracoviště krizového řízení, BOZP a PO 

- zajišťuje plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zajišťuje plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

- zajišťuje plnění úkolů obce a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 
zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu 
státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 
citovaného zákona, 

- zajišťuje plnění úkolů obce na úseku branné povinnosti podle zákona č. 585/2004 
Sb. (branný zákon) ve znění pozdějších předpisů a pří zajišťování obrany státu podle 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností podle citovaných zákonů, při plnění těchto úkolů spolupracuje 
s krajským vojenským velitelstvím, 

- zpracovává komplexní dokumentaci pro tuto oblast činnosti, vyplývající z příslušných 
platných právních předpisů a konkrétních potřeb města a správního obvodu ORP 

- úzce spolupracuje s Hasičským sborem města Rožnova pod Radhoštěm, poskytuje 
součinnost Hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového a 
havarijního plánu ORP a podílí se na provádění kontrol obcí správního území v této 
oblasti, 

- vykonává dohled nad provozuschopností integrovaného systému varování a 
vyrozumívání města 
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- zabezpečuje agendu bezpečnostního ředitele dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, 

Personální a mzdová agenda 

- zajišťuje vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle platných právních 
předpisů. 

 

Oddělení správních činností 

- komplexní zajišťování úkolů na úseku matrik jako matričního úřadu a jako úřadu obce 
s rozšířenou působností dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů,    

- organizačně zajišťuje sňatkové obřady, včetně svateb zlatých, diamantových a 
platinových, 

- metodicky vede a spolupracuje s pověřenými pracovníky spádových obcí 
v agendách matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, 

- ověřuje shody opisů nebo kopie s listinou, ověřuje pravost podpisu podle zákona č. 
21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu a o změně některých zákonů, 

- provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů ve správním obvodu dle 
zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a o změně některých zákonů, 

- vede vzory otisků úředních razítek obcí a podpisové vzory úředníků provádějících 
vidimaci a legalizaci u obecních úřadů spadajících do jeho správního obvodu,  

- vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v platném znění 
– Czech POINT, 

- přijímá žádosti o výpis z Rejstříku trestů – zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 
v platném znění, 

- vystavuje veřejnou listinu o identifikaci podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
v platném znění, 

- vybírá správní poplatky dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
- plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel jako ohlašovna a jako úřad obce 

s rozšířenou působností dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
číslech a o změně některých zákonů, 

- plní úkoly stanovené na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb., o 
občanských průkazech, 

- plní úkoly stanovené na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o 
cestovních dokladech,  

- projednává a rozhoduje o přestupcích na úseku občanských průkazů a cestovních 
dokladů v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, 

- spolupracuje při zajištění voleb. 
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2. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

 Úkoly v samostatné působnosti 

- spolupracuje na přípravě veřejných zakázek města  
- zajišťuje administraci elektronických aukcí na základě podkladů předaných od 

pracovníků jednotlivých odborů, kteří realizují zakázku  
- spolupracuje na přípravě, zpracování a právním posouzení smluv souvisejících se 

zadáváním veřejných zakázek města  
- poskytuje metodickou a právní pomoc při realizaci veřejných zakázek a při aplikaci 

zákona o zadávání veřejných zakázek  
- zastupuje město v rámci správních řízení, kde je město žadatelem nebo účastníkem 

řízení  
- zajišťuje metodickou pomoc v oblasti spisové služby a skartačního řízení ve 

spolupráci se Státním okresním archivem, včetně zabezpečení skartace a archivace 
dokumentů pro organizační jednotky městského úřadu  

- zabezpečuje organizaci autoprovozu služebních vozidel městského úřadu  
- organizačně zajišťuje opravy a údržbu administrativních budov městského úřadu, 

mimo investičních akcí  
- vede evidenci platných razítek města a městského úřadu  
- zajišťuje nákup odborné literatury, tisku, včetně učebních pomůcek pro organizační 

jednotky městského úřadu  
- zajišťuje nákup drobného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, židle, 

elektrospotřebiče apod.)  
- vede požadavky zaměstnanců na služební motorová vozidla v plánu jízd  
- zajišťuje agendu pojištění majetku a odpovědnosti města, zejména zajišťuje evidenci 

pojištění, připravuje podklady pro pojištění majetku města a spolupracuje se 
subjekty, které pro město pojištění zajišťují  

- spolupracuje s Úřadem práce ČR při výběru a zajištění veřejně prospěšných 
pracovníků, koordinátorů, při obsazování společensky účelných pracovních míst  

- ve spolupráci s městskou policií zajišťuje vyhlášení nálezu zvířete na úřední desce, 
a svěření zvířete do útulku, následné profinancování veterinárních služeb a pobytu 
v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání se zákonem č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči  

- podílí se na zpracování přehledu škod a řešení obnovy území a majetku města po 
živelné či jiné pohromě podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově 
území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění 
pozdějších předpisů  

- vydává povolení k svodu zvířat na území obce dle § 9 zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči 

- zajišťuje účetní oběh dokladů, objednávek, smluv a jejich evidenci v systému Ginis, 
 

Správa v oblasti pohřebnictví  

- zajišťuje majetkovou správu a vede evidenci hřbitovů na území města v souladu s 
platným zákonem o pohřebnictví, provádí kontrolu stavu pohřebišť ve vlastnictví 
města a organizuje provoz na nich  

- zajišťuje údržbu a opravy hřbitovů  
- provádí kontrolu stavu válečných hrobů na území města a organizuje jejich údržbu a 

opravy  
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Správa v oblasti dětských hřišť a sportovišť  

- zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence dětských hřišť a sportovišť na území 
města  

- zpracovává koncepci budování a rušení dětských hřišť  
- zpracovává plán údržby dětských hřiště a provádí kontroly a revize jejich stavu a 

zajišťuje jejich opravy a údržbu  
 

Správa v odpadovém hospodářství  

- zpracovává Plán odpadového hospodářství města a kontroluje jeho plnění  
- zajišťuje komplexní činnosti spojené s majetkovou správou na úseku odpadového 

hospodářství a vede evidenci o ní  
- kontroluje funkčnost systému odvozu odpadu na území města  
- provádí kontroly vývozu a stanovišť tříděného a komunálního odpadu, zajišťuje jejich 

úklid a opravy včetně rozšiřování jejich sítě  
- připravuje propagační kampaně na úseku odpadového hospodářství města včetně 

informací o třídění – spolupracuje při organizaci vzdělávacích a propagačních 
kampaní prováděných ve školách se zaměřením na třídění odpadů  

- kontroluje a organizuje provoz sběrného dvora včetně kontroly dodržování 
provozního řádu a smluvních podmínek  

- zabezpečuje monitoring rekultivované skládky na Kozáku  
- zajišťuje rozbor vody vytipovaných studánek  
- zabezpečuje likvidaci odpadu z černých skládek na pozemcích v majetku města  
- zajišťuje zpracování čtvrtletních výkazů a ročních hlášení pro společnost EKO-KOM, 

a.s.  
- zajišťuje odvoz a likvidaci bioodpadů  
- zajišťuje servis a provoz mostového jeřábu v areálu Tylovice  
- zajišťuje systém zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů  
- uzavírá smlouvy, zajišťuje svoz a podklady pro fakturaci pro firmy a FO zapojené do 

systému města  
 

Správa budov  

- zajišťuje vytápění objektů a provoz plynových kotelen dle platných předpisů pro 
provoz plynových zařízení  

- řídí provoz plynových kotelen, provádí funkci obsluhy plynových kotelen a 
regulačních stanic  

- provádí úkony v souladu s platnou legislativou, zodpovídá za provádění pravidelných 
revizí plynu, elektroinstalace, tlakových nádob, odborných prohlídek kotelen, 
regulačních stanic, kalibrací bezpečnostních prvků, emisní měření, kontroly komínů, 
hlášení emisních limitů a vedení souhrnné provozní evidence  

- sestavuje cenu tepelné energie pro externí odběratele, provádí vyhodnocení spotřeb 
tepelné energie apod.  

- vede provozní deníky provozu plynových kotelen a tlakových nádob, zapisuje údaje 
o spotřebě plynu a údajích o provozu odběrných plynových zařízení, provedených 
revizí a zkoušek.  

- sestavuje plán revizních činností, zajišťuje provádění revizí a zkoušek  
- provádí pravidelné kontroly kotelen, bezpečnostního vybavení kotelen apod.  
- zajišťuje opravy plynových kotelen, odstranění revizních závad apod., řídí provádění 

oprav kotelen objednaných městem  
- vede evidenci provedených oprav na plynových kotelnách  
- sestavuje plán oprav budov městských úřadů  
- zajišťuje provádění pravidelných revizí objektů (revize plynu, revize elektroinstalace, 

hromosvodů, hasicích přístrojů, hydrantů apod.).  
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- zajišťuje požární ochranu objektů  
- zajišťuje opravy a údržbu v souladu s plánem oprav, při provádění oprav se řídí 

vnitřními předpisy města  
- vede evidenci o provedených opravách  
- sestavuje plán pravidelných revizních činností v rozsahu dle platné legislativy a 

norem  
- zajišťuje úklidové služby ve všech prostorách a budovách městského úřadu a 

informačního centra  
- zajišťuje nákup veškerých úklidových a hygienických prostředků pro všechny budovy 

MěÚ  
- sestavuje ve spolupráci s řediteli objektů příspěvkových organizací roční plán oprav 

a investic, spolupracuje s odborem investic  
- zajišťuje základní opravy a údržbu objektů příspěvkových organizací  
- provádí opravy a údržby budov MěÚ a objektů příspěvkových organizací na základě 

schváleného plánu oprav  
- vede podrobnou evidenci provedených oprav a údržby po jednotlivých budovách  
- vede evidenci nákladů na provádění údržby, oprav a rekonstrukcí objektů 

příspěvkových organizací, provedených opravách, rozsahu apod.  
- odpovídá za zajištění činností, které stanoví právní předpisy pro oblast požární 

ochrany při správě majetku města. K zabezpečení tohoto úkolu spolupracuje s 
pracovníkem krizového řízení, BOZP a PO, příspěvkovou organizací Hasičský sbor 
města Rožnov pod Radhoštěm a třetími osobami odborně způsobilými v oblasti 
požární ochrany dle zákona o požární ochraně 

- organizačně zajišťuje opravy a údržbu administrativních budov městského úřadu, 
mimo investičních akcí  

- vede evidenci klíčů jednotlivých budov a místností městského úřadu  
- aktualizuje vnitřní orientační systémy ve všech budovách městského úřadu 
- ve spolupráci s pracovníkem krizového řízení odpovídá za zajištění činností, které 

stanoví právní předpisy pro oblast požární ochrany při správě majetku města  
 
 
 

Správa bytového fondu  

- vede evidenci nájemců městských bytů a komunikaci s nimi  
- sleduje ukončení smluv o nájmu bytu na dobu určitou, podává návrhy na jejich 

prodloužení  
- prodlužuje smlouvy o nájmu bytu se stávajícími nájemci  
- realizuje nabídky schválených pronájmů uvolněných bytů  
- vyhotovuje smlouvy o nájmu bytu a dodatky k těmto smlouvám, provádí výpočet 

kaucí  
- koresponduje s nájemci bytů  
- vede evidenci seznamů žadatelů o nájem a výměnu bytů, kontroluje údaje v 

žádostech, aktualizuje bodové hodnocení žádostí  
- připravuje podklady pro jednání bytové komise rady města, vyhotovuje zápisy z 

těchto jednání  
- předkládá návrhy vyplývající z jednání bytové komise ke schválení radě města  
- provádí komplexní odborné a administrativní činnosti vztahující se k zajišťovaným 

činnostem  
- vede evidenci dlužníků na nájemném, jedná o možnostech zaplacení dluhu a 

uzavírání dohod o splátkách dluhu  
- komplexně vyřizuje agendu pohledávek za dlužníky, připravuje podklady pro odpis 

pohledávek radou  
- zajišťuje uskladnění vyklizených věcí a přístřeší pro vyklizeného  
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- připravuje podklady pro dokončení privatizace bytových jednotek a privatizace 
stavebních pozemků pod bytovými domy  

- podává návrhy na rušení údaje o místu trvalého pobytu soudně vystěhovaným 
nájemníkům  

- zajišťuje veškeré úkony spojené s technickým provozem objektů bytových domů  
- sestavuje roční plán oprav s výhledem na další období a to na základě 

předpokládaného výběru nájemného  
- zajišťuje a řídí provádění oprav a rekonstrukcí bytových domů (společných částí 

domu, konstrukčních celků a jednotlivých bytů)  
- zajišťuje a řídí provádění drobné údržby, řídí činnost domovníků  
- zajišťuje provádění pravidelných revizí objektů v rozsahu dle platných právních 

předpisů (revize plynu, revize elektroinstalace, požární ochranu objektů, revize 
hasících přístrojů, hydrantů, hromosvodů, prohlídky kotlů, revize komínů apod.)  

- zajišťuje revize pro připojení nových odběratelů – pro zřízení odběru novému nájemci  
- vede podrobnou evidenci provedených oprav po jednotlivých budovách, bytech, 

společných prostorách a ostatních technických vybavení bytových domů  
- kontroluje dodávky tepla, elektrické energie, vody a ostatních služeb spojených s 

užíváním bytů (provoz výtahů, servis vodoměrů apod.)  
- spolupracuje s finančním oddělením města ve věci správy bytového fondu  
- provádí kontroly bytů (technického stavu bytů a jejich vybavení)  
- provádí převzetí a předání bytů od nájemníků a to na základě předávacího protokolu  
- vyhodnocuje technický stav bytu před předáním novému nájemci a stanoví 

nezbytných rozsah oprav pro zajištění řádného užívání bytu.  
- provádí opravy bytů a přípravy bytů pro nové nájemce, při provádění oprav se řídí 

vnitřní směrnicí města  
- podílí se na přípravě podkladů pro vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů 

(dodávka tepla, elektrické energie, služeb apod.)  
- zajišťuje technické náležitosti spojené se soudním vystěhováním (zajištění dopravy, 

stěhování, uzamčení bytu, uložení do skladu apod.)  
- zajišťuje odstranění havarijních závad  
- zajišťuje výměny vnitřního vybavení bytů, posuzuje oprávněnost žádostí, o 

provedených výměnách vede podrobnou evidenci  
- sepisuje a podává k soudu žaloby na zaplacení dlužného nájemného, žaloby na 

vyklizení bytu a návrhy na výkon rozhodnutí vyklizením bytu, návrhy na výkon 
rozhodnutí na peněžitá plnění k soudu nebo k soudnímu exekutorovi  

- zastupuje město při soudních jednáních v bytových záležitostech u soudů všech 
stupňů  

- organizačně zajišťuje výkon rozhodnutí vyklizením bytu ve spolupráci s bytovým 
technikem včetně účasti při výkonu rozhodnutí vyklizením bytu  

- podává návrhy na prodej movitých věcí vyklizených z bytů při výkonu rozhodnutí  
- vyřizuje převzetí movitých věcí vyklizených z bytu, které se neprodaly v soudní 

dražbě, a které byly soudem městu nabídnuty  
- připravuje podání do rady souvisejících se žalobami na dlužné nájemné, žalobami 

na vyklizení bytu a s výkonem rozhodnutí  
- připravuje podklady pro jednání bytové komise týkající se žalob a výkonu rozhodnutí 

v bytové oblasti.  
 
 

Oddělení komunálních služeb  

- organizačně zabezpečuje a kontroluje osoby vykonávající veřejně prospěšné práce 
pro město  

- zajišťuje součinnost s Probační a mediační službou dle platného zákona o probační 
a mediační službě; vede agendu pracovníků odsouzených k výkonu trestu obecně 
prospěšných prací  
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- zabezpečuje veškeré činnosti týkající se osob vykonávající veřejnou službu pro 
město 

 

Správa a údržba komunikací, veřejných zařízení a prostranství 

- vykonává správu místních a účelových komunikací v majetku města, provádí 
kontrolu jejich stavu a čistoty a zpracovává plán oprav komunikací, revize mostů a 
lávek, kontroly odvodnění komunikací, zpracovává projektovou dokumentaci pro 
zabezpečení oprav a vyřizuje příslušná povolení  

- zabezpečuje správu veřejných WC v majetku města  
- je provozovatelem veřejného osvětlení, zpracovává plán oprav veřejného osvětlení 

včetně projektové přípravy rekonstrukcí, prostřednictvím správce provádí kontrolu a 
zajišťuje údržbu a opravy veřejného osvětlení  

- podílí se na zpracování plánu zimní údržby a zajišťuje koordinaci prací při zimní 
údržbě  

- spolupracuje s městskou policií a odborem životního prostředí a výstavby na evidenci 
vraků aut na místních komunikacích  

- zajišťuje majetkovou správu parkovacích automatů města, provádí kontrolu jejich 
stavu a zajišťuje údržbu a opravy, vede jejich komplexní evidenci  

- zajišťuje majetkovou správu autobusových zastávek města, provádí kontrolu jejich 
stavu a zajišťuje údržbu a opravy  

- zajišťuje jako majetkový správce opravy a údržbu dopravního značení včetně 
příslušných povolení, provádí kontrolu stavu dopravního značení  

- zajišťuje komplexní činnosti při údržbě městské zeleně včetně likvidace bioodpadu  
- zajišťuje majetkovou správu městského mobiliáře, provádí kontrolu jeho stavu a 

zajišťuje údržbu a opravy  
- zajišťuje majetkovou správu technického areálu města „bývalý Školní statek“, 

provádí kontrolu jeho stavu a zajišťuje údržbu a opravy  
 

Správa ve vodním hospodářství  

- v souladu s příslušnými právními předpisy zajišťuje správu drobných vodních toků 
na území obce, které jsou ve správě města  

- zajišťuje údržbu, opravy, odstraňování nečistot a hmot ulpěných na vodních dílech 
vybudovaných městem  

- zajišťuje majetkovou správu dešťové kanalizace města, provádí kontrolu jejich stavu 
a zajišťuje údržbu a opravy 

Správa veřejné zeleně a městského mobiliáře  

- zajišťuje majetkovou správu zejména vedení evidence majetku města – veřejné 
zeleně a městského mobiliáře formou pasportu nebo formou evidence 

- zabezpečuje a provádí aktualizaci pasportu nebo evidence, navrhuje jeho obsah, 
předkládá vedoucímu odboru návrh na schválení obsahu pasportu  

- předkládá řešení elektronické evidence včetně zajištění aktualizace dat  
- provádí kontroly prací a stavu veřejné zeleně a mobiliáře ve vlastnictví Města R.p.R. 
- připravuje jednotlivé veřejné zakázky malého rozsahu včetně přípravy smluv a 

objednávek a provádí kontrolu provedených prací 
- zpracovává plán údržby veřejné zeleně a mobiliáře a předkládá jej vedoucímu 

odboru, jako jeden ze základních podkladů pro přípravu rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm  

- zajišťuje údržbu veřejné zeleně v lokalitách, kde není tato údržba zajištěna externí 
společností 
 

Správa a provozování veřejného osvětlení 
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- zajišťuje majetkovou správu a vede evidenci majetku města – veřejného osvětlení 
formou pasportu, světelné signalizace na křižovatce „U Janíků“, křižovatce „U 
Eroplánu“ a silnici I/35 

- prostřednictvím správce veřejného osvětlení vede evidenci technického stavu a 
množství vánoční výzdoby  

- prostřednictvím správce veřejného osvětlení zabezpečuje a provádí aktualizaci 
pasportu veřejného osvětlení, navrhuje jeho obsah, předkládá vedoucímu odboru 
návrh na schválení obsahu pasportu  

- předkládá řešení elektronické evidence včetně zajištění aktualizace správcem 
majetku 

- provádí kontroly prací a stavu veřejného osvětlení a světelné signalizace a zadává 
jejich rozsah    

- organizuje práce  investičního charakteru, které se týkají oprav a údržby veřejného 
osvětlení  (od příprav až po vydání stavebního povolení), pokud tato činnost není 
převedena smluvně na správce majetku 

- zpracovává plán oprav veřejného osvětlení a předkládá jej vedoucímu odboru  
 

Správa parkovacích automatů 

- zajišťuje majetkovou správu  parkovacích automatů 
- vede evidenci technického stavu a množství parkovacích automatů prostřednictvím 

správce 
- provádí kontroly prací a stavu parkovacích automatů  
- prostřednictvím správce zajišťuje obslužnost parkovacích automatů (vkládání lístků, 

technická údržba, vybírání peněžní hotovosti a odevzdání této hotovosti na finanční 
odbor MěÚ Rožnov pod Radhoštěm) 

- vede evidenci příjmů a nákladů spojených s provozem veřejného parkoviště na 
Palackého ulici  
 

 

Správa autobusových zastávek 

- připravuje jednotlivé zakázky malého rozsahu a provádí kontrolu provedených prací 
- zajišťuje majetkovou správu a vede evidenci formou pasportu autobusových 

zastávek včetně technického stavu  
- provádí kontroly prací a stavu autobusových zastávek  
- organizuje práce  investičního charakteru, které se týkají oprav,  údržby a budování 

nových autobusových zastávek (přípravy až po vydání stavebního povolení), pokud 
tato činnost není převedena smluvně na správce majetku 

- zpracovává plán oprav autobusových zastávek a předkládá jej vedoucímu odboru, 
jako jeden ze základních podkladů pro přípravu rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm  
 

Správa dopravního značení 

- provádí kontroly prací a stavu dopravního značení ve vlastnictví města 
- provádí kontrolu dodržování stanovených podmínek v rozhodnutí silničního 

správního orgánu pro dopravní značení na území města Rožnov pod Radhoštěm 
- zajišťuje majetkovou správu, zejména vede evidenci majetku města (dopravního 

značení) formou pasportu 
- zabezpečuje a provádí aktualizaci pasportu, navrhuje jeho obsah, předkládá 

vedoucímu odboru návrh na schválení obsahu pasportu  
- předkládá řešení elektronické evidence včetně zajištění aktualizace dat  
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Majetkoprávní oddělení  

- připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města v 
majetkoprávních záležitostech  

- provádí komplexní odborné a administrativní činnosti vztahující se k zajišťovaným 
činnostem  

- vede kompletní evidenci a zajišťuje vlastní řízení v majetkoprávních záležitostech 
týkajících se nemovitých věcí a majetkoprávních zájmů města  

- v odůvodněných případech vydává souhlas s vyhrazeným stáním pro parkování 
občanů s průkazem ZTP  

- v odůvodněných případech vydává souhlas s udělením výjimky z OTP stavebního 
zákona pro zajištění parkovacích míst po předchozím projednání a schválení radou  

- zastupuje město ve správních řízeních všech stupňů ve věcech územního plánování 
a stavebního řádu, zejména se za město jako vlastníka dotčených pozemků a 
ostatních nemovitostí vyjadřuje a uděluje či neuděluje souhlasy, vydává souhlas či 
nesouhlas se záborem veřejného prostranství  

- vede kompletní databázi provozu služebních vozidel a zajišťuje jejich servis včetně 
kontroly technického stavu a vyúčtování faktur za opravy a čerpání PHM v Ginis  

- připravuje zadávací podmínky pro nákup a prodej služebních vozidel včetně jejich 
přijetí do evidence a uvedení do provozu  

- vede evidenci všech uzavřených majetkoprávních smluv, u nájemních smluv včetně 
aktualizace nájemného  

- vede evidenci veškerých odběrů médií na základě vyúčtování dodavatelů a provádí 
vyúčtování faktur v Ginis  

- vyhotovuje Roční výkaz o spotřebě paliv a energie pro Český statistický úřad  
- podílí se na přípravě veřejné zakázky nákupu elektrické energie  
- vede evidenci příjmů a nákladů spojených s provozem veřejných WC  
- provádí roční vyúčtování spotřeby dodaných médií pro pronajaté nebytové prostory  
- vede kompletní databázi pozemků ve vlastnictví města v systému EMA  
- provádí roční inventuru pozemků ve vlastnictví města v porovnání se skutečným 

stavem v katastru nemovitostí  
- vyhotovuje Přiznání k dani z nemovitých věci za zdaňovací období včetně jeho 

podání na Finanční úřad  
- každoročně se podílí v součinnosti s auditorem na auditu městských pozemků včetně 

účetních hodnot  
- zajišťuje podklady na Katastrálním pracovišti Valašské Meziříčí pro majetkoprávní 

jednání v zájmu města  
- zajišťuje znalecké posudky, geometrické plány, souhlasy s dělením a další 

administrativní úkony (vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí) 
umožňující nakládání s nemovitým majetkem města formou prodeje, směny a 
bezúplatného převodu pro zápis do katastru nemovitostí  

- účastní se na místě samém geometrického vytýčení hranic pozemků při dělení 
pozemků a vyjadřuje se ke stanovení hranice pozemků města při geodetickém 
zaměření  

- připravuje podklady pro výkup inženýrských sítí dle Pravidel výkupu staveb veřejné 
dopravní a technické infrastruktury včetně uzavírání smluv umožňujících vybudování 
dopravní a technické infrastruktury, následných smluv o jejich výkupu a bezúplatném 
převodu pozemků  

- připravuje podklady pro zápis změn druhu pozemku a jeho využití dle zjištěného 
skutečného stavu do katastru nemovitostí  

- zajišťuje úkony související s vlastnictvím vodohospodářského majetku města  
- ve spolupráci s odborem investic zajišťuje uzavírání smluv umožňujících realizaci 

nových investičních akcí a to formou výkupu pozemků a směny pozemků  
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- ve spolupráci s oddělením komunálních služeb zajišťuje uzavírání smluv kupních, 
směnných, budoucích a následně konečných smluv o zřízení věcného břemene, 
nájemních a práv provést stavbu pro opravy a rekonstrukce majetku města  

- zajištění účetního oběhu dokladů, objednávek, smluv a jejich evidenci v systému 
Ginis  

- projednává a posuzuje s vedoucí odboru žádosti o zábor veřejného prostranství, 
předává podklady finančnímu odboru k vyměřování poplatků za tento zábor dle OZV 
„o místních poplatcích“ a vydává vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikací pro 
silniční správní úřad, 

- shromažďuje žádosti a připravuje veškeré podklady pro koordinační skupinu, včetně 
zápisů z jednání skupiny, evidence a kompletní zpracování žádostí, 

- ve spolupráci se správcem komunikací vydává a eviduje vyjádření o existenci 
inženýrských sítí ve správě města, 

- vydává souhlas či nesouhlas (po projednání radou města) k žádostem o udělení 
výjimky z konzumace alkoholu na veřejném prostranství – dle OZV,  

- ve spolupráci s odborem kanceláře starosty připravuje nebo aktualizuje nařízení 
města – tržní řád, 

- vede evidenci akcí a záborů veřejného prostranství ve společných kalendářích 
s městskou policií, odborem kanceláře starosty a matrikou, 

- informuje a vede evidenci oznámení o správních řízeních, v níž je město zastoupené 
vedoucí odboru účastníkem,   

- zajišťuje agendu související s ukládáním inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 
města, zásahům do pozemků města v souvislosti s realizací staveb soukromých 
osob, a to formou smluv budoucích o zřízení věcného břemene, smluv o právu 
provést stavbu a souhlasu s umístěním stavby včetně vyjádření města jako souseda, 
 

 Úkoly v přenesené působnosti 

--- 
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3. ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A PROJEKTŮ 

 Úkoly v samostatné působnosti 

Oblast strategického plánování 

- koncepčně plánuje strategický rozvoj města Rožnova pod Radhoštěm ve všech 
oblastech 

- metodicky a organizačně zabezpečuje vypracování a aktualizaci Strategického plánu 
rozvoje města (SPRM), podílí se na tvorbě aktualizací SPRM, podílí se  
na implementaci SPRM 

- identifikuje, vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje na SPRM navázané prováděcí 
krátkodobé dokumenty tzv. akční plány 

- koordinuje spolupráci napříč odbory MěÚ při vytváření dalších strategických, 
koncepčních a rozvojových dokumentů města 

- podílí se na tvorbě sektorových koncepcí a zajišťuje koordinaci a odborný systémový 
servis pro zpracovatele sektorových koncepcí (např. Koncepce rozvoje CR, 
Koncepce dopravy a další) 

- identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, připravuje podklady pro 
schválení námětů na projekty v návaznosti na rozpočtové a dotační možnosti 

- odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou 
strategií a aktuálním akčním plánem rozvoje města 

- sleduje nové trendy strategického plánování a regionálního rozvoje a navrhuje jejich 
aplikaci pro město Rožnov pod Radhoštěm, iniciuje nové projektové záměry 

- koordinuje projekt Zdravé město a místní Agenda 21 (MA21) a implementuje principy 
Zdravých měst a MA21 v rámci MěÚ (prosazování kvalitní komunikace úřadu 
s veřejností a jejího zapojování, prosazování zlepšení strategického řízení města 
k udržitelnému rozvoji a zavádění metod kvality veřejné správy, směřování ke kvalitě 
života a zdraví, a realizace přenosu inspirace a dobré praxe) 

- napomáhá spolupráci subjektů (např. obce, svazky obcí, místní akční skupiny, kraj, 
místní podnikatelé) v oblasti rozvoje regionu 

- v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje spolupracuje se 
Zlínským krajem, při přípravě a realizaci strategie rozvoje územního obvodu kraje a 
v souladu s místními podmínkami a rozvojovými dokumenty samostatně nebo ve 
spolupráci s jinými obcemi zabezpečuje nebo podporuje aktivity zaměřené na rozvoj 
územního obvodu obce 

- koordinuje proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a prevence 
kriminality 

Oblast hospodaření s energiemi 

- zajišťuje sběr dat do aplikace energetického managementu v rozsahu dle 
specifikovaných požadavků na vedení EM a jejich následnou analýzu 

- navrhuje opatření ke snížení spotřeb energií, energetické náročnosti budov 
- řídí a kontroluje provádění revizních činností na sledovaných budovách městského 

úřadu v rozsahu dle platné legislativy 
- připravuje podklady pro nákup energetických médií na burze, zejména elektrické 

energie a plynu 
- vyhodnocuje nabídky na nákup energetických médií, sleduje cenu komodit na 

komoditní burze (prolongace apod.), připravuje výběrové řízení na nákup 
energetických komodit. 

- navrhuje optimalizaci odběrných míst energií a vody ve vztahu ke spotřebám a 
výkonům (optimalizace výkonu otopných soustav, optimalizace maximálních 
proudových hodnot jističů ve vztahu k energetickým potřebám objektů) 

- navrhuje optimalizaci otopných soustav, tepelných zdrojů pro vytápění a přípravu TV, 
zavádění inteligentních regulací. 



32 

- spolupracuje se zástupci příspěvkových organizací a komerčních organizací ve 
vlastnictví města při sběru a vyhodnocování dat (spotřeb). 

- zpracovává akční plán města v oblasti energetiky, SWOT analýzy ve vztahu k 
akčnímu plánu města. 

- podílí se na zpracování a aktualizaci strategického plánu města. 
- připravuje energetický rozpočet města (výpočet finančních prostředků na nákup 

energií pro jednotlivé budovy základních škol, mateřských škol, budov příspěvkových 
organizací apod.) 

      Oblast tvorby, implementace, administrace a koordinace projektů 

- sleduje dotační tituly, zjišťuje možností využití dotací a dalších zdrojů financování 
investičních a neinvestičních rozvojových záměrů města a informuje o nových 
zdrojích 

- iniciuje nové projektové záměry 
- zajišťuje vyhledávání a koordinaci aktuálních příležitostí k získání 

mimorozpočtových příjmů (dotací a jiných zdrojů financování projektů města) 
- připravuje žádosti pro čerpání prostředků z EU a dalších zdrojů a zajišťuje podávání 

žádostí o dotace   
- zajišťuje odbornou a administrativní podporu při řízení projektů města včetně 

projektů spolufinancovaných z jiných zdrojů (Evropská unie, státní rozpočet, 
rozpočet kraje, nadace apod.). 

- koordinuje činnost dalších organizačních jednotek MěÚ, spolupodílejících se na 
realizaci a profinancování projektu ve vztahu k dotacím 

- koordinuje řízení projektů napříč MěÚ i ve vztahu k městem zřízených organizacím 
nebo založeným společnostem 

- spolupracuje s vyhlašovateli dotačních titulů 
- vede evidenci dotačních projektů 
- na vyžádání poskytuje informační servis o dotačních titulech ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Rožnova pod Radhoštěm 
 

Oddělení územního plánování 

- zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady pro 
město Rožnov pod Radhoštěm 

- vyjadřuje se za město v souladu s § 6 zákona 503/2012 o státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. 
 

 Úkoly v přenesené působnosti 

Oblast strategického plánování 

- Spolupracuje s krajem při přípravě a hodnocení realizace strategie rozvoje územního 
obvodu kraje a s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě a hodnocení realizace 
Strategie regionálního rozvoje 

Oddělení územního plánování 

- provádí výkon státní správy na úseku územního plánování; je „úřadem územního 
plánování“ 

- pořizuje a projednává územní plán a jeho změny, regulační plán pro území města a 
na požádání i pro území obcí ve správním obvodu 

- zpracovává zprávy o uplatňování územních plánů 
- pořizuje územně analytické podklady a vyhodnocuje vliv na udržitelný rozvoj území 
- vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu 
- vydává územně plánovací informace o podmínkách využití území 
- vydává závazná stanoviska 
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- pořizuje územní studie, generely a koncepce 
- vede evidenci a ukládání schválené územní plánovací dokumentace a územních 

studií 
- je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštních právních předpisů  
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4. ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 

 Úkoly v samostatné působnosti 

Agenda kultury a cestovního ruchu 

- zpracovává a aktualizuje kulturní strategii města a strategii cestovního ruchu 
- koordinuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi města - TKA - kulturní agentura 

a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a ostatními aktéry kulturní scény 
v Rožnově pod Radhoštěm a v regionu Valašsko 

- koordinuje spolupráci s Valašským muzeem v přírodě a dalšími subjekty v oblasti 
cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm i v regionu Valašsko 

- vyhodnocuje a navrhuje opatření pro rozvoj kultury v Rožnově pod Radhoštěm a pro 
rozvoj cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm a v regionu Valašsko 

- připravuje a realizuje vybrané projekty a akce v oblasti kultury a projekty a akce 
související s cestovním ruchem pořádané nebo spolupořádané městem, zajišťuje 
jejich propagaci, vyhledává vhodné dotační programy 

- vede evidenci a pravidelně vyhodnocuje dotace poskytované městem do oblasti 
kultury a cestovního ruchu 

- spravuje webové stránky města a domény pro cestovních ruch v rozsahu editorských 
a administrátorských činností včetně smluvní agendy, navrhuje a zpracovává 
koncepci rozvoje těchto webových stránek, zajišťuje její realizaci  

- zpracovává podklady pro webové stránky města zaměřené na cestovní ruch a 
kulturu 

- připravuje, zpracovává a v on-line verzi aktualizuje kalendář akcí v Rožnově pod 
Radhoštěm (v tištěné i on-line podobě) 

- navrhuje a zajišťuje propagační materiály pro oblast cestovního ruchu a kultury, 
zajišťuje jejich distribuci do regionálních i neregionálních medií a sociálních sítí, vede 
jejich evidence,  

- zajišťuje prezentaci města v oblasti cestovního ruchu na veletrzích a výstavách 
doma i v zahraničí 

- připravuje podklady pro členy vedení města, kteří usměrňují oblast kultury a 
cestovního ruchu.  

- spolupracuje s komisemi zřízenými pro oblast kultury a paměti města 
- připravuje a zajišťuje vydávání publikací města včetně rožnovských malých tisků, 

vede jejich evidenci, spolupracuje s komisí Redakční rada rožnovských malých tisků 
- zajišťuje slavnostní přijetí hostů na radnici při příležitosti významných festivalů (např. 

Jánošíkův dukát, Rožnovské slavnosti, Ondrášova valaška, Romská píseň) 
- vede agendu osobnosti města 
- zajišťuje zpracování jednotného vizuálního stylu města 
- zajišťuje agendu příspěvkových organizací města: TKA - kulturní agentura a 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm (dále jen kulturní příspěvkové 
organizace) v rámci které:  

• připravuje podklady pro rozhodování orgánů města týkající se zřizování, 

rozdělení, sloučení, splynutí nebo rušení kulturních příspěvkových organizací 

(včetně schvalování a aktualizace zřizovacích listin)  

• zajišťuje výběrové řízení na ředitele kulturních příspěvkových organizací  

• zpracovává zásady pro hodnocení ředitelů kulturních příspěvkových organizací,  

• připravuje roční a komplexní hodnocení ředitelů kulturních příspěvkových 

organizací 

• zpracovává zásady pro stanovení platových tarifů a ostatních pravidelně 

měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům kulturních 

příspěvkových organizací 
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• předkládá ke schválení radě města platové výměry a jejich změny ředitelů 

kulturních příspěvkových organizací při změně některé platové složky 

• předkládá ke schválení radě města odměny ředitelům kulturních příspěvkových 

organizací 

• zpracovává návrh rozpisu rozpočtu provozních výdajů kulturních příspěvkových 

organizací podle stanovených zásad 

• připravuje rozpočtová opatření v průběhu kalendářního roku pro kulturní 

příspěvkové organizace 

• zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů 

za kulturní příspěvkové organizace v souladu se závazným postupem 

stanoveným MF 

- zajišťuje agendu turistického informačního centra v rozsahu kategorie B 
Asociací turistických informačních center ČR, v rámci které:  

• poskytuje informační servis pro tuzemské i zahraniční návštěvníky a občany 
města, zejména informace o turistických a jiných službách, památkách, historii, 
či jiných zajímavostech ve městě i v regionu Valašsko a o kulturním, 
společenském a sportovním dění ve městě 

• zabezpečuje prodej propagačních materiálů, vstupenek na kulturní, společenské 
a sportovní akce, prodej pohlednic, map, poštovních známek, suvenýrů, brožur 
a informačních materiálů ve vazbě na cestovní ruch 

• připravuje podklady pro aktualizaci informací TIC na internetových stránkách 
města, zajišťuje facebook a instagram TIC a editaci turistického portálu Východní 
Morava. 

• provozuje půjčování kol a úschovu zavazadel. 

• připravuje podklady pro finanční odbor v rámci vyúčtování VHČ TICu a podklady 
pro stanovení cen zboží a vstupenek prodávaných v TIC. 

• plní informační a operativní součinnost při mimořádných akcích či projektech 
města 

- zajišťuje kompletní provoz Jurkovičovy rozhledny 
- ve spolupráci s tiskovým mluvčím pořizuje fotografie z akcí a z jednání přádaných či 

spolupořádaných městem či městským úřadem, vede fotoarchiv města  
- připravuje a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů města a MěÚ (např. 

letáčky, brožurky, kalendář města, PF a další). Výjimkou jsou tištěné propagační 
materiály, které připravuje a zajišťuje tiskový mluvčí města.  

-  

Oddělení školství a sportu 

Oblast školství 

- zpracovává podklady pro jednání a předkládá návrhy pro rozhodování 
samosprávných orgánů obce v následujících případech: 

• vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání na území obce, 

• zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky, 

• zajištění podmínek pro povinné předškolní vzdělávání, 

• zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle 
§ 34 odst. 3 školského zákona, 

• vymezení spádových obvodů základních škol, 

• vymezení spádových obvodů mateřských škol, 
- poskytuje mateřským školám s dostatečným předstihem před termínem zápisu 

seznam dětí přednostně přijímaných dle § 34 odst. 3 školského zákona, 
- poskytuje základním školám s dostatečným předstihem před termínem zápisu 

k zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, jichž se povinnost týká, 
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- zabezpečuje agendu související se zařazováním škol a školských zařízení 
zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm do sítě škol a školských zařízení 
vedenou MŠMT a krajským úřadem a zajišťuje provádění změn v síti škol a 
školských zařízení, 

- zajišťuje konzultační, poradenské, metodické a informační služby pro školy v rámci 
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podle požadavků škol se přímo 
podílí na zpracování a projektovém řízení jednotlivých projektů škol, 

- zprostředkovává služby školského psychologa pro základní školy, 
- doporučuje kritéria, podle kterých může zřizovatel provádět hodnocení škol a 

školských zařízení zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm, 
- koncepčně zajišťuje rozvoj školství na území města, zpracovává dlouhodobý záměr 

rozvoje školství na území města 
- projednává s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Městem Rožnov pod 

Radhoštěm zejména:  

• koncepci rozvoje, 

• rozpočet a materiální podmínky pro činnost, 

• personální a sociální podmínky pracovníků, 

• požadavky obce na zkvalitnění výchovně vzdělávací činnosti škol a školských 
zařízení a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu, 

• zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol a školských zařízení 
 

 

Oblast sportu 

- koncepčně zajišťuje rozvoj sportu na území města, zpracovává dlouhodobý záměr 
rozvoje sportu na území města, 

- koordinuje činnost sportovních subjektů na území města, 
- navrhuje finanční podporu sportu z rozpočtu města, 
- zajišťuje informování veřejnosti o možnostech a nabídce sportovních aktivit, 
- zajišťuje organizaci sportovních akcí pořádaných městem, např.: 

• T-Mobile Olympijský běh, 

• Běh rodným krajem Emila Zátopka. 

Oblast zřizovatelských agend  

- zpracovává podklady pro jednání a předkládá návrhy pro rozhodování 
samosprávných orgánů obce v následujících případech: 

• zřizování, rozdělení, sloučení, splynutí nebo rušení základních škol, mateřských 
škol a školských zařízení jim sloužících, školských zařízení pro zájmovou činnost, 
zařízení školního stravování (dále jen školské příspěvkové organizace) a 
příspěvkové organizace Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen 
Hasičský sbor)  

• schvalování zřizovacích listin školských příspěvkových organizací a Hasičského 
sboru a provádění jejich změn 

Oblast řízení lidských zdrojů 

- zajišťuje konkursní řízení na ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Městem 
Rožnov pod Radhoštěm, 

- zajišťuje výběrové řízení na ředitele Hasičského sboru 
- zpracovává zásady pro hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací 

zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm 
- zpracovává zásady pro hodnocení ředitele Hasičského sboru  
- připravuje roční a komplexní hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací 

zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm 
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- připravuje roční a komplexní hodnocení ředitele Hasičského sboru  
- zpracovává zásady pro stanovení platových tarifů a ostatních pravidelně měsíčně 

poskytovaných složek platu a odměn ředitelům školských příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a Hasičského sboru, 

- předkládá ke schválení radě města platové výměry a jejich změny ředitelů školských 
příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm a 
Hasičského sboru při změně některé platové složky. 

- předkládá ke schválení radě města odměny ředitelům školských příspěvkových 
organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm a Hasičského sboru. 

Oblast financování provozu  

- navrhuje přidělení dotací školám stanovených zákonem o státním rozpočtu 
k částečné úhradě výdajů na provoz a provádí s nimi finanční vypořádání, 

- zpracovává návrh rozpisu rozpočtu provozních výdajů školských příspěvkových 
organizací zřizovaných městem a Hasičského sboru podle stanovených zásad, 

- připravuje rozpočtová opatření v průběhu kalendářního roku pro školské příspěvkové 
organizace a Hasičský sbor, 

Oblast dotací a programové podpory 

- zpracovává návrh zásad poskytování individuálních dotací a programové podpory 
z rozpočtu města, včetně, programových priorit a časového harmonogramu 
poskytování dotací a podpory, 

- zpracovává formuláře žádosti pro individuální dotace a programovou podporu podle 
jednotlivých programů včetně příloh pro žadatele,  

- vede agendu o podaných žádostech 
- sumarizuje žádosti a předkládá je ve formalizované podobě k jednání programovým 

komisím 
- na základě rozhodnutí programových komisí připravuje podklady pro jednání rady 

města a zastupitelstva města 
- podle rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva připravuje smlouvy s příjemci 

programové podpory, 
- navádí uzavřené smlouvy do účetního systému Ginis a do systému ustanoveného 

státem pro zveřejňování smluv, 
- ve spolupráci s auditorem zajišťuje vyúčtování individuálních dotací a programové 

podpory z rozpočtu města. 
 

Ostatní úkoly v oblasti samostatné působnosti 

- spolupodílí se na organizaci pravidelných aktivit spadajících do kompetence odboru 
- pedagog roku, sportovec roku, technický talent (příprava a vyhlášení soutěží, příjem 
a zpracování návrhů pro hodnotící komise, zpracování vyhodnocení, příprava 
slavnostních ceremoniálů s programem a související činnosti). 

 

 Úkoly v přenesené působnosti 

Oddělení školství a sportu 

Oblast školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

- v souladu se zásadami stanovenými MŠMT zpracovává návrh rozpisu rozpočtu 
přímých výdajů na vzdělávání hrazených ze státního rozpočtu (finanční prostředky 
na platy a náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci 
vykonávanou na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr a odstupné, na 
náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních 
fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení 
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nákladů spojených s výukou zdravotně postižených, na výdaje na učební pomůcky 
a dále na výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, 
a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které 
souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání) pro školy a školská zařízení 
regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm, 

- provádí ověření správnosti všech jednotek rozhodných pro rozpis finančních 
prostředků pro jednotlivé školy a školská zařízení regionálního školství v obvodu 
územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm, 

- posuzuje požadavky škol a školských zařízení na úpravy rozpočtu přímých výdajů 
na vzdělávání v průběhu roku a navrhuje rozpočtová opatření v rámci finančních 
prostředků určených pro regionální školství v obvodu územní působnosti Rožnova 
pod Radhoštěm, 

- zabezpečuje sumarizaci podkladů za školy a školská zařízení regionálního školství 
v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm, pro statická hlášení a výkazy 
v oblasti výkonových ukazatelů a pracovněprávních vztahů a odměňování,  

- kontroluje a vyhodnocuje plnění závazných ukazatelů rozpočtu přímých výdajů na 
vzdělávání podle jednotlivých škol a školských zařízení v průběhu roku, včetně 
zpracování návrhů opatření k odstranění vznikajících disproporcí při jejich plnění, 

- provádí metodickou, koordinační a konzultační činnost pro školy a školská zařízení 
regionálního školství a jejich zřizovatele (obce) v obvodu územní působnosti 
Rožnova pod Radhoštěm pro školskou agendu regionálního školství, svolává porady 
ředitelů těchto škol a školských zařízení, připravuje podklady pro jejich jednání, 

- zajišťuje informační toky v oblasti regionálního školství mezi MŠMT, krajským 
úřadem a školami a školskými zařízeními zřizovanými podle § 178 a § 179 školského 
zákona a jejich zřizovateli (obcemi) v obvodu územní působnosti Rožnova pod 
Radhoštěm. 
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5. FINANČNÍ ODBOR 

 Úkoly v samostatné působnosti 

- připravuje a zpracovává návrh rozpočtu města, předkládá jej ke schválení 
zastupitelstvu města, 

- vyhodnocuje plnění schváleného rozpočtu,  
- zajišťuje správu cenných papírů ve vlastnictví města, 
- zajišťuje komplexní ekonomickou správu bytového fondu města, tj. rozpisy nájmů, 

sledování plateb, vyúčtování služeb, upomínání, 
- spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva města 
- finančně kontroluje hospodaření s prostředky města poskytnutých formou dotace ve 

výši nad 100 000,- 
- eviduje, spravuje a vymáhá místní poplatky dle právních předpisů města (ze psů, za 

lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací 
kapacity, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů)  

- vede evidenci příjemců veřejné podpory, podpory de minimis a vyrovnávací platby 
z prostředků města, vede evidenci poskytnutých veřejných podpor, podpor de 
minimis  a veřejných podpor  ve  formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby, poskytuje ÚOHS údaje rozhodné ke splnění informační povinnosti, na 
písemnou žádost vedoucích odborů zapisuje údaje do centrálního registru de 
minimis  

- provádí komplexní činnosti související s provozem podatelny 
- vede a připravuje k archivaci podací deník městského úřadu 
- zajišťuje odesílání a příjem datových zpráv, včetně rozdělování a přeposílání na 

jednotlivé organizační jednotky městského úřadu  
- vede evidenci elektronického podání, rozděluje a rozesílá informace referentům 

městského úřadu 
- přijímá balíky, ceniny a dobírky  
- zajišťuje v písemné i elektronické podobě zveřejňování dokumentů na úřední desce 

MěÚ dle požadavků jednotlivých organizačních jednotek, včetně rozhodnutí z jiných 
státních institucí, podle platných právních předpisů 

- vede sklad kancelářských potřeb a jejich dodávky na budově Letenské 
- zajišťuje provoz platebního automatu na budově Letenská – od 1.10.2021 
- zajišťuje agendu vyúčtování cestových příkazů  
- vede komplexní evidenci parkovacích automatů 
- zajišťuje prvotní elektronickou evidenci došlých faktur 
- odesílá, přijímá a eviduje faxové zprávy 
- vede evidenci klíčů budovy Letenská 
- předává a přebírá doklady od služebních vozidel budova Letenská 
- zajišťuje aktualizace informací zveřejňovaných v informačních skříňkách městského 

úřadu na celém území Rožnova pod Radhoštěm podle požadavků jednotlivých 
organizačních jednotek městského úřadu 

- zajišťuje doručování listovních zásilek jednotlivých organizačních jednotek 
městského úřadu do všech lokalit města 

- zajišťuje komplexní činnosti spojené s vedením pokladen 
- vede evidenci příručních pokladen a zodpovídá za jejich správu v souladu s platnými 

právními předpisy 
- zajišťují činnosti spojené s vedením agendy stravenek pro zaměstnance města 
- vede věcnou evidenci finančního majetku – akcií a podílů v organizacích  
- zajišťuje styk městského úřadu s poštovním úřadem včetně reklamací, 
- vede sklad kancelářských potřeb a zajišťuje jejich dodávky pro budovu radnice, 
- zajišťuje nákup kancelářských potřeb a tiskopisů, 
- pečetění a odpečetění veřejných sbírek. 



40 

 

Finanční oddělení  

- zajišťuje účtování města dle platných zákonných předpisů, odpovídá za zpracování 
předepsaných výkazů v daných termínech a jejich předání příslušným orgánům, 
kontrola zaúčtování a vazeb v účetnictví, 

- zodpovídá za splnění daňových povinností města, 
- zastupuje město vůči Finančnímu úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, 
- zajišťuje sledování plateb a ostatních nedaňových pohledávek města, provádí 

kontrolu, upomínky a předává podklady jednotlivým odborům pro jejich vymáhání,  
- zajišťuje účtování a přípravu vymáhání sankcí z uzavřených smluv (smluvní pokuty, 

úroky z prodlení atd.) na základě výzvy příslušných organizačních jednotek MěÚ, 
které provádějí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu daného smluvního 
vztahu 

- rozpočtuje majetkové fondy města a kontroluje průběh jejich plnění 
- obstarává platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních 

prostředků  
- sestavuje a schvaluje finanční vypořádání a závěrečné účty 
- vede saldokonto dlužníků (neplatičů) 
- eviduje veškeré příjmy města v členění dle platné rozpočtové skladby (např. pokuty 

za přestupky, jednotlivé správní a místní poplatky, příjmy z prodeje a pronájmů atp.) 
- zajišťuje správu a vede evidenci pohledávek a závazků vzniklých při výkonu svěřené 

samostatné a přenesené působnosti 
- provádí zápočty závazků a pohledávek dle zvláštního vnitřního předpisu 

 

 Úkoly v přenesené působnosti 

- zodpovídá za vymáhání daňových pohledávek z titulu přenesené působnosti, 
(pokuty ve správních řízeních, místní poplatky, správní poplatky aj.) spolupracuje 
s externím exekutorem při vymáhání pohledávek 

- zajišťuje zpracování komplexních agend pro vyměření místních poplatků a ostatních 
daňových pohledávek ve smyslu platného daňového řádu a příslušných obecně 
závazných vyhlášek města 

- vede evidenci veřejných sbírek dle platného zákona o veřejných sbírkách a zajišťuje 
činnosti s tím spojené 

- v souladu se zákonem o hazardních hrách a správním řádem vydává a eviduje 
povolení k umístění herního prostor 
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6. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY 

 Úkoly v samostatné působnosti 

Úsek „sekretariát vedení (starosta a místostarostové) a právní činnosti“ 

- zajišťuje organizaci jednání zastupitelstva města a rady města 
- uveřejňuje program zasedání zastupitelstva města 
- kompletuje podkladové materiály (tzv. podání) na jednání zastupitelstva města a 

rady města, rozesílá je zastupitelům, vede jejich evidenci, provádí archivaci  
- vyjadřuje se po právní stránce k návrhům usnesení ve všech podání připravovaných 

městským úřadem pro jednání rady a zastupitelstva, vydává připomínky a 
doporučení pro ostatní organizační jednotky městského úřadu k úpravám podání, 
kontroluje dodržování zákona o obcích a jednacího řádu rady a zastupitelstva 

- připravuje zápisy pro schůze rady města, zajišťuje distribuci a archivaci finálního 
znění zápisů ze schůzí rady města   

- připravuje a vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva města, zajišťuje jejich 
distribuci a archivaci 

- vede evidenci usnesení rady města a zastupitelstva města, vyhotovuje výpisy 
z usnesení, zajišťuje jejich distribuci, uveřejnění (včetně anonymizace) a archivaci 

- vykonává agendu komisí rady města a výborů zastupitelstva města, vede evidenci 
členů komisí a výborů, eviduje zápisy a přijatá usnesení z jejich jednání, poskytuje 
metodickou pomoc a právní poradenství v této oblasti 

- vykonává organizační, informační a administrativní práce sekretariátu vedení 
(starosty a místostarostů) 

- sleduje a organizuje časový harmonogram starosty a místostarostů, sjednává 
schůzky, spolupracuje na programu oficiálních návštěv vedení, zajišťuje jejich 
průběh 

- vykonává administrativní a korespondenční práce pro starostu a místostarosty, vede 
spisovou službu včetně třídění a distribuce pošty starosty, místostarostů, zajišťuje 
archivaci 

- zpracovává podklady pro výplatu odměn neuvolněných členů zastupitelstva a odměn 
členů komisí a výborů dle platných právních předpisů 

- vede podpisové knihy pro starostu a místostarosty včetně zpětné distribuce v rámci 
úřadu 

- vykonává agendu reprefondu starosty 
- vede evidenci zasedacích místností na hlavní budově MěÚ 
- vede evidenci nahlášených ohňostrojů na území města včetně informování 

příslušných složek 
- ve spolupráci s odborem správních činností tiskne pamětní listy pro vítání občánků 

(včetně zvacích dopisů), jubilanty, novomanžele, a pro jiné významné příležitosti 
- vede agendu symbolů města, vyjadřuje se k vhodnosti použití symbolů města, 

zajišťuje odpovědi na žádosti o používání znaku města 
- vede agendu poskytování záštit města 
- vede kalendář státních svátků, výročí, pietních aktů popř. jiných významných událostí 

spojených s Českou republikou či městem Rožnov pod Radhoštěm, připravuje a 
zajišťuje průběh oslav těchto událostí včetně zajištění kytic, výzdoby radnice, 
vyvěšení vlajek apod.     

- vede evidenci žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, zajišťuje jejich předání věcně příslušným organizačním jednotkám 
MěÚ, poskytuje metodickou pomoc a právní poradenství ostatním zaměstnancům 
při jejich vyřízení, zpracovává a eviduje výroční zprávu 

- vede evidenci stížností, zpracovává podklady pro vyřízení stížností adresovaných 
tajemníkovi městského úřadu, popř. starostovi města, poskytuje metodickou pomoc 
a právní poradenství ostatním zaměstnancům při vyřizování stížností  
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- vede evidenci petic, zajišťuje jejich předání věcně příslušným organizačním 
jednotkám MěÚ, poskytuje metodickou pomoc a právní poradenství ostatním 
zaměstnancům při jejich vyřízení 

- vede evidenci vnitřních předpisů města, připravuje návrhy vnitřních předpisů města 
spadajících do působnosti starosty města a tajemníka městského úřadu (včetně 
organizačního řádu městského úřadu a jednacího řádu rady města a zastupitelstva 
města),   

- vede evidenci dokladů vztahujících se k obchodních společnostem ve vlastnictví 
města, poskytuje právní poradenství při jejich zakládání, zpracovává návrhy smluv o 
výkonu funkce, společenské smlouvy, zakladatelské listiny apod. 

- vykonává agendu nových názvů ulic 
- vykonává agendu přísedících u soudu, zejména organizačně zajišťuje proces 

jmenování přísedících u soudu, komunikuje s okresním soudem a kandidáty do 
funkce přísedících, vede evidenci 

- zajišťuje organizaci místního referenda 
- vede agendu střetu zájmů dle zákona 159/2006 Sb. a poskytuje právní poradenství 

na tomto úseku 
- poskytuje metodickou pomoc a právní poradenství ostatním zaměstnancům při 

uveřejňování smluv podle platných právních předpisů  
- poskytuje právní pomoc zaměstnancům města Rožnov pod Radhoštěm v oblasti 

výkonu jejich pracovní činnosti 
- zpracovává správní rozhodnutí o povolování výjimek z obecně závazných vyhlášek 

ve spolupráci s útvarem, který obecně závaznou vyhlášku zpracovával 
- zastupuje město Rožnov pod Radhoštěm v řízeních před soudy a správními orgány 

všech stupňů včetně podávání návrhů, žalob a opravných prostředků proti 
rozhodnutí soudů a správních orgánů 

- podává podněty, doporučení, stížností a návrhy v trestním, dědickém a insolvenčním 
řízení 

- vykonává legislativní činnost a poskytuje právní pomoc při přípravě a zpracování 
obecně závazných vyhlášek a nařízení města Rožnova pod Radhoštěm 

- zpracovává právní rozbory, právní posouzení a stanoviska 
- vede evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města Rožnov pod Radhoštěm 
- poskytuje konzultace a informační pomoc při vyhledávání právních předpisů 
- zpracovává vzorové smlouvy 
- připravuje a zpracovává návrhy smluv, vyjadřuje se k textu návrhů smluv, v nichž 

jednou smluvní stranou je město Rožnov pod Radhoštěm 
- kontroluje smlouvy před jejich schválením přísl. orgánem města Rožnov pod 

Radhoštěm a jejich podpisem 
- řeší otázky z oblasti pracovního, občanského práva, autorských, stavebních aj. 

předpisů. 
 

Grafik města  

- navrhuje a zpracovává propagační materiály města (např. letáčky, brožurky, 
kalendář města, pozvánky, plakáty, grafické listy apod.), připravuje podklady pro 
zajištění jejich tisku 

- podílí se na tvorbě jednotného vizuálního stylu města 
- poskytuje metodickou pomoc zaměstnancům ostatních organizačních jednotek 

městského úřadu při vydávání propagačních materiálů v jejich působnosti 
 

Prezentace města, tiskový mluvčí a partnerská města 

- zpracovává komunikační strategii města a městského úřadu včetně implementace 
prvků behaviorální ekonomie v marketingu organizací 

- zajišťuje implementaci komunikační strategie města a městského úřadu s veřejností 
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- připravuje komunikační kampaně města a úřadu k veřejnosti i dovnitř úřadu 
- vydává tiskové zprávy, komunikuje s veřejnými sdělovacími prostředky 
- ve spolupráci s vedením města koordinuje náměty reportáží pro TV Beskyd 
- spravuje webové stránky města, komunikuje s veřejností prostřednictvím sociálních 

sítí a mobilních aplikací 
- provádí monitoring tisku a názorů veřejnosti, zajišťuje reakce na publikované 

informace a názory  
- zajišťuje uveřejnění informací o činnosti města a městského úřadu, zajišťuje veřejné 

interpelace  
- připravuje a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů města související s 

činností tiskového mluvčího  
- zajišťuje organizační záležitosti v rámci družebních vztahů s partnerskými městy 

v zahraničí 
 

 

 Úkoly v přenesené působnosti 

Úsek „sekretariát vedení (starosta a místostarostové) a právní činnosti“ 

- zajišťuje výkon státní správy dle platných právních předpisů včetně právního 
poradenství na úseku: 

• voleb 

• sčítání lidu 

• práva shromažďovacího, vede agendu oznámení o akcích konaných na území 
města 

- vede evidenci sbírky zákonů   
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7. ODBOR VNITŘNÍHO AUDITU 

 Úkoly v samostatné působnosti 

- plní úkoly podle zvláštního zákona (např. platného zákona o finanční kontrole) 
- uskutečňuje činnosti v souladu se zákonem, prováděcími předpisy a mezinárodně 

uznávanými standardy dle mezinárodního Rámce profesionální praxe vnitřního 
auditu 

- provádí nezávislou kontrolu a nezávislé objektivní přezkoumávání a vyhodnocování 
operací nakládání s veřejnými prostředky při hospodaření orgánu veřejné správy 
města 

- kontroluje, zda při činnosti orgánu veřejné správy jsou dodržovány zákony, právní 
předpisy, vnitřní opatření a stanovené postupy v činnosti městského úřadu, funkci 
jeho vnitřního kontrolního systému a přijatých kontrolních mechanismů 

- vyhodnocuje, zda jsou rizika vztahující se k činnosti městského úřadu sledovaná, 
včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení 
nebo zmírnění, či eliminaci 

- zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy jsou 
dostatečně účinné, zda reagují včas na změny ekonomických, právních, provozních 
a jiných podmínek v činnosti orgánu veřejné správy a poskytují vedení spolehlivé a 
včasné informace 

- zjišťuje, zda přijatý vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy poskytují 
dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny 

- provádí finanční audity, které ověřují, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a 
jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření 

- provádí audity systémů, kterými prověřuje a hodnotí systémy a zajištění hospodaření 
s veřejnými prostředky, včetně vymáhání dluhů 

- provádí audity výkonu, kdy výběrovým způsobem zkoumá operace s veřejnými 
prostředky, zkoumá jejich hospodárnost, efektivnost a účelnost, a také zkoumá 
přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému 

- poskytuje konzultační činnost v oblasti budování vnitřního kontrolního systému 
- zpracovává zprávy z provedených auditů, navrhuje opatření k nápravě, kontroluje 

jejich realizaci, plní oznamovací povinnost dle zvláštního zákona 
- pro vedoucího orgánu veřejné správy připravuje návrhy plánu práce pro následující 

rok a 3letý výhled, vede statistiku o kontrolních činnostech, zpracovává roční zprávu 
o výsledcích z vykonaných auditů 

- za orgán veřejné správy připravuje, sumarizuje a zpracovává výsledky auditů 
v kalendářním roce včetně výsledků vnitřního kontrolního systému a kontrol do roční 
zprávy, kterou předkládá starostovi města do konce ledna následujícího 
kalendářního roku. 

- provádí komplexní kontrolní činnost, přezkoumání a vyhodnocování operací při 
hospodaření města a provádí kontrolu nakládání s jeho majetkem, zejména se 
zaměřením na dodržování právních předpisů, zásad účelnosti, hospodárnost a 
efektivity hospodaření, posuzuje rizika, navrhuje opatření k jejich zmírnění či 
vyloučení, dále posuzuje funkci vnitřního kontrolního systému a přijatých kontrolních 
mechanismů a doporučuje nápravná opatření 

- provádí kontrolu a kontrolní akce v souladu se zvláštním zákonem, na základě 
písemného příkazu podepsaného starostou města nebo jím pověřeným zástupcem 

- sestavuje roční plán kontrolní činnosti, provádí na základě příkazu starosty města 
řádné nebo mimořádné kontroly orgánu veřejné správy a jím zřízených 
příspěvkových organizací 

- samostatně provádí následné kontroly hospodaření s majetkem orgánu veřejné 
správy, provádí kontrolu k ověření, zda opatření k odstranění nedostatků z minulé 
kontroly bylo provedeno, navrhuje kontrolní mechanismy, zkoumá rizika vznikající 
z hospodaření s majetkem orgánu veřejné správy a navrhuje řešení k jejich eliminaci 
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- při poskytování metodické pomoci při řešení otázek vnitřního kontrolního systému 
spolupracuje s jinými kontrolními orgány, s ostatními odbory nebo odděleními 
městského úřadu 

- vyhodnocuje kontrolní poznatky a zpracovává statistické údaje a celkovou 
závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti městského úřadu za uplynulý rok.  

- v případě zadání zajišťuje výkon interního auditu postupem podle zvláštního zákona. 
- výkon kontroly provádí postupem stanoveným v zákoně (kontrolní řád) nebo 

v právním předpise nebo vnitřním předpise 
- vykonává činnosti podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění platných 

předpisů, zejména při výkonu veřejnosprávní kontroly podle zákona o finanční 
kontrole apod.  

- vykonává činnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní, řád, ve znění platných 
předpisů, zejména v souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů nebo zákona č. 
255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění platných předpisů apod. 

- vedoucí oboru vykonává funkci pověřence v souladu s platnými právními předpisy o 
ochraně osobních údajů 

 

 

 Úkoly v přenesené působnosti 

-----
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8. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VÝSTAVBY 

 Úkoly v samostatné působnosti 

oddělení výstavby 

- přiděluje čísla popisná a evidenční 

 Úkoly v přenesené působnosti 

- vykonává státní správu na úseku životního prostředí pro obce správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm. 

- prověřuje stížnosti a podněty občanů ve svěřených úsecích životního prostředí 
- zajišťuje veškeré činnosti související s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací 

podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů 

- je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštních právních předpisů   
- provádí výkon státního dozoru na svěřených úsecích oblasti životního prostředí 
- provádí administrativní činnosti vztahující se k zajišťovaným činnostem 
- koordinuje protipovodňová opatření, řeší ekologické havárie a ekologické havárie 

v dílčích povodích 
- provádí metodické, kontrolní a konzultační činnosti na svěřeném úseku životního 

prostředí 
- provádí činnost environmentálního vzdělávání a osvěty na svěřeném úseku životního 

prostředí 
- řeší závažné ekologické havárie, větrné a sněhové kalamity na lesních pozemcích, 

přemnožení škůdců, nebezpečí lesních požárů atd. 
- komplexně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb za jednotlivé 

specializované obory, např. za obor životního prostředí v rámci územního a 
stavebního řízení E.I.A. a vydává na základě tohoto posouzení závazná stanoviska 

- Projednává a rozhoduje o přestupcích na úseku: 

• vodoprávního úřadu 

• odpadového hospodářství 

• lesního hospodářství a myslivosti 

• zemědělského půdního fondu 

• veterinární péče 

• rostlinolékařství 

• ochrany ovzduší 

• rybářství 

• ochrany a využití nerostného bohatství 

• ochrany životního prostředí 

• vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, 
přírodních minerálních vod a lázeňských míst  

 

Vodoprávní úřad 

- provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku vodního hospodářství podle 
zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích 

- koordinuje protipovodňová opatření, řeší ekologické havárie a ekologické havárie 
v dílčích povodích 

- je speciálním stavebním úřadem na povolování vodních staveb v souladu s platným 
zákonem o vodách 

- zajišťuje agendu správy složek životního prostředí za úsek vodního hospodářství, 
odborně posuzuje zdroje znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně 
metodické, kontrolní a konzultační činnosti 

- řeší závažné ekologické havárie 
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- vede vodoprávní evidenci dle platných právních předpisů 
- vede majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací dle platných právních 

předpisů 
- vydává závazná stanoviska k územním plánům, k územním a stavebním řízení 

z hlediska vodního hospodářství 
 

Odpadové hospodářství 

- provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku odpadového hospodářství, 
tj. vydává rozhodnutí, provádí kontrolní činnost a projednává přestupky na svěřeném 
úseku 

- vydává závazná stanoviska k územním plánům, k územním a stavebním řízením 
z hlediska nakládání s odpady, k zařízením k nakládání s odpady 

- vyjadřuje se ke změnám výroby, které mají vliv na nakládání s odpady 
- řeší závažné ekologické havárie 
- zajišťuje agendu správy složek životního prostředí (odpady), odborně posuzuje 

zdroje znečištění jednotlivých složek životního prostředí včetně metodické, kontrolní 
a konzultační činnosti 

- provádí komplexní odborné a administrativní činnosti vztahující se k zajišťovaným 
činnostem 

- vede evidenci odpadů dle platných právních předpisů 
 

Lesní hospodářství  

- provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku lesního hospodářství 
- koordinuje svou činnost v případě vzniku mimořádných událostí s ostatními orgány 

státní správy a v rámci své působnosti činí bezodkladná opatření k jejich odstranění 
a zmírnění jejich následků 

- komplexně zajišťuje agendu vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních 
zákonů (průkazy lesní stráže) 

- osvědčuje odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem – rozhoduje o 
udělení nebo odebrání licence odborného lesního hospodáře 

- zajišťuje vedení správních agend jednotlivých složek životního prostředí (péče o les), 
včetně odborné, metodické, kontrolní a konzultační činnosti 

- vydává souhlasy a odborná stanoviska k  územním a stavebním řízením, posuzuje 
zalesňovací projekty a prohlašuje nelesní pozemky za „ les“, rozhoduje o dočasném 
nebo trvalém odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa 

- vykonává dozor nad dodržováním lesního zákona, projednává přestupky a ukládá 
pokuty za jeho porušení 

 

Myslivost 

- provádí výkon státní správy a státního dozoru na úseku myslivosti 
- komplexně zajišťuje agendu vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních 

zákonů (průkazy myslivecké stráže) 
- osvědčuje odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem – rozhoduje o 

vydání nebo odebrání loveckých lístků, udělení nebo odebrání jmenování nebo 
odvolání z funkce mysliveckého hospodáře a stráže 

- zajišťuje vedení správních agend jednotlivých složek životního prostředí (myslivosti, 
péče o les), včetně odborné, metodické, kontrolní a konzultační činnosti 

- posuzuje plány chovu a lovu zvěře, plány péče o zvěř a rozhoduje o úpravách 

početních stavů zvěře v honitbách a o podmínkách mimořádného odlovu zvěře, 

případně i o podmínkách odlovu chráněných druhů zvířat. Rozhoduje o podmínkách 
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úplného zrušení chovu jednotlivých druhů zvěře v honitbách, jestliže nelze škody 

způsobené zvěří snížit jinými únosnými prostředky 

- vykonává dozor nad dodržováním zákona o myslivosti, projednává přestupky a 
ukládá pokuty za jeho porušení 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 

- provádí a zajišťuje výkon státní správy a státního dozoru na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu (souhrn věcně souvisejících agend) agendy 
zemědělství 

- vydává souhlasy a závazná stanoviska k  územním a stavebním řízením 
- uděluje souhlas k odnětí ze zemědělského půdního fondu 
- rozhoduje o odvodech za odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu 
- ukládá opatření k odstranění závad při kontrolní a dozorové činnosti 
- provádí kontrolní činnost na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 
- projednává přestupky na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 
- uděluje souhlas se změnou využití zemědělské půdy 

 

Rostlinolékařská péče, veterinární péče, včelařství 

- provádí a zajišťuje výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče a včelařství 
- řeší oznámení a výskyt škodlivých organismů 
- provádí a zajišťuje podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění 

výkon státní správy na úseku veterinární péče 
- zveřejňuje nařízení Krajské veterinární správy o mimořádných veterinárních 

opatřeních 
- vydává rozhodnutí a zvláštní opatření na úseku ochrany zvířat 
- plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel 
- projednává přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání 

 

Ochrana ovzduší 

- provádí a zajišťuje výkon státní správy a státního dozoru na úseku ochrany čistoty 
ovzduší 

- vydává stanoviska k územním a stavebním řízením, stanoviska pro účely 
kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů 
neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší 

- ukládá nápravná opatření u fyzických osob, u právnických osob a podnikajících 
fyzických osob v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu 

- ukládá pokuty fyzických osobám, pokuty právnickým a podnikajícím fyzickým 
osobám v souvislosti s provozováním stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny 
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší 

- řeší přestupky týkající se spalování nepovolených materiálů a paliv, nedodržování 
přípustné tmavosti kouře, neplnění povinnosti provádění kontroly technického stavu 
a provozu spalovacího stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, pokutuje nepředložení tohoto potvrzení o provedení dané kontroly (1x za 2 
roky) 

- zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko, a o závazných 
stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí 

Rybářství 

- provádí a zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství 
- vede evidenci rybářských lístků  
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- vydává a odebírá rybářské lístky, projednává přestupky ve své působnosti 
- ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských 

stráží ve své působnosti 
- podává informace o podmínkách a předpokladech pro získání rybářského lístku pro 

občany ČR nebo cizinců 

Ochrana přírody a krajiny 

- provádí a zajišťuje výkon státní správy a státního dozoru na úseku ochrany přírody 
a krajiny  

- zajišťuje zveřejňování posudků E.I.A. 
- registruje významné krajinné prvky a veřejně přístupné stezky 
- vyhlašuje památné stromy  
- povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les  
- projednává přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny 
- posuzuje zásahy do významných krajinných prvků, do krajinného rázu a rozhoduje o 

nich, 
- spolupracuje s ostatními orgány státní správy ve věcech týkajících se ochrany 

přírody a krajiny, 
- vykonává další činnosti dle zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících 

předpisů 
 

Koordinovaná závazná stanoviska 

- koordinuje a vydává koordinovaná závazná stanoviska ve spolupráci s odborem 
dopravy  

 
 

 oddělení výstavby 

- provádí státní správu v přenesené působnosti na úseku:  

• územního plánování a stavebního řádu podle zákona o územním plánování a 
stavebním řádu, (stavební zákon) 

• památkové péče podle zákona o státní památkové péči 

• silničního stavebního úřadu podle zákona o pozemních komunikacích ve věcech 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, komunikací II. 
a III. třídy 

• je vyvlastňovacím úřadem podle zákona o vyvlastnění  

• kontroluje povinnosti dle zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních 
místech 

• vede evidenci k problematice válečných hrobů a pietních míst dle příslušných 
právních předpisů 

• vydává povolení dle zákona 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 

• postupuje dle kontrolního řádu 255/2012 Sb., při ověřování standardů kvality 
bydlení pro úřady práce  

• vede komplexní agendu čísel popisných a zajišťuje navádění do RÚIAN (registr 
územní identifikace adres nemovitostí) 

• zajišťuje ověřování shody opisu nebo kopie dokladů a úředních listin pro potřebu 
odboru a listin z archivu odboru  

• spolupracuje na zpracování koordinovaných stanovisek dle platného stavebního 
zákona a poskytuje součinnost v této záležitosti odboru životního prostředí  

• navádí informace do Systému stavebně technické prevence pro MMR na 
stránkách UUR   

• je dotčeným orgánem v řízeních podle zvláštních právních předpisů   
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Oblast památkové péče 

- vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu 
v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice 

- podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na 
zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních 
památek 

- zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které 
nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně nebo v ochranném pásmu a 
v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán závazná stanoviska a poskytuje 
podklady pro řízení jinými správními úřady 

- uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 
nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo atd. 

- vykonává státní správu na úseku státní památkové péče 
- usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi 
- uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území 
- koordinuje jednotné označení nemovitých kulturních památek 
- kompletně posuzuje projektové a jiné dokumentace náročných staveb 
- vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska 

památkové péče 
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9. ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 Úkoly v samostatné působnosti 

- odborné praxe pro studenty, příp. uchazeče o práci z úřadu práce 
 

 Úkoly v přenesené působnosti 

- vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání 
pro obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnova pod Radhoštěm 

- koordinuje a usměrňuje činnosti živnostenského úřadu 
- provádí posuzování rozsahu živnostenského oprávnění a závažných případů ztráty 

bezúhonnosti ve sporných a složitých případech a zpracování odborných stanovisek 
o právu na provozování živnosti pro orgány moci výkonné nebo soudní, orgány 
územních samosprávných celků a jiné orgány a pro právnické a fyzické osoby podle 
zvláštních právních předpisů 

- provádí souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku 
živnostenského podnikání, např. metodické, konzultační a poradenské v rozsahu 
působnosti  

- podepisuje dokumenty dle platných podpisových oprávnění živnostenského úřadu 
- v souladu s kontrolním řádem vydává pověření ke kontrole pro pracovníky 

živnostenského úřadu 
 

Úsek registrace 

- provádí výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností 
- komplexně zajišťuje činnosti centrálního registračního místa živnostenského 

podnikání 
- komplexně zajišťuje odborné agendy na úseku živnostenského podnikání, rozhoduje 

o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění  
- vede správní řízení vyplývající z agendy úseku registrace (rozhoduje o zrušení 

živnostenských oprávnění na žádost, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění 
nevzniklo a další) 

- provádí komplexní odborné a administrativní činnosti vyplývající z agendy registrace 
podnikatelů (zejména vyřizování ohlášení živnosti, žádosti o udělení koncese, 
oznámení změn, oznámení o provozovnách, přerušení a pokračování v provozování 
živnosti, žádosti o vydání stejnopisů a osvědčení, provádění výzev, ukládá správní 
poplatky za provedené správní úkony, dle zákona o správních poplatcích), včetně 
péče o spisový materiál  

- vykonává transformační agendy vyplývající ze změn živnostenského zákona a jiných 
právních předpisů 

- vydává výpisy ze živnostenského rejstříku pro fyzické osoby podnikatele a právnické 
osoby na žádost, výpisy pro orgány veřejné moci a dále v případě změn zapsaných 
do živnostenského rejstříku 

- komplexně zajišťuje agendu zemědělského podnikatele (např. vydává osvědčení, 
změnové osvědčení, provádí zrušení na žádost, přerušení a pokračování 
provozování zemědělské výroby), vydává výpisy z evidence zemědělského 
podnikatele 

- v rámci Registru živnostenského podnikání spravuje agendu servisu dat 
- pracuje se základními registry 
- pracuje se systémem Czech POINT 
- zajišťuje spisovou službu IS RŽP  
- podepisuje dokumenty dle platných podpisových oprávnění živnostenského úřadu 
- provádí ověřování listin a podpisů na nich 
- ověřování listin a podpisů na nich 
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Úsek kontrolně správní 

- plánuje a koordinuje provádění kontrolní a dozorové činnosti, zpracovává plán 
kontrolní činnosti a zprávy o výsledcích kontrol 

- provádí živnostenskou kontrolu zaměřenou na plnění povinností stanovených 
živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se 
na živnostenské podnikání, dočasné poskytování služeb občanů členských států 
Evropské unie a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení 
koncese 

- kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle platného 
zákona upravujícího povinné značení lihu a dodržování povinností při značení 
tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li porušení 
povinností, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně.  

- provádí dozor nad dodržování povinností vyplývajících z platného zákona o ochraně 
spotřebitele; zákona o omezení provozu zastaváren a některých provozoven v noční 
době; platného zákona o pohřebnictví; platného zákona o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu; platného zákona o vnitrozemské plavbě 

- provádí kontrolu nad dodržováním vybraných ustanovení zákona o zemědělství; 
platného zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; platného 
zákona o civilním letectví a platného zákona o silniční dopravě, platného zákona o 
cenách  

- vykonává činnost „Spotřebitelského ombudsmana“ a provádí spotřebitelské 
poradenství 

- zajišťuje služby Czech POINTu, vydává ověřené výstupy z Informačního systému 
veřejné správy podle platného zákona o informačních systémech veřejné správy 

- vede evidenci Evropského systému registrace stížností a dotazů spotřebitelů 
- vede systém pro výměnu informací o vnitřním trhu – IMI 
- spolupracuje s orgány státní správy – Českou obchodní inspekcí, stavebními úřady, 

životním prostředím, správami sociálního zabezpečení, soudy, Inspektoráty práce, 
Policií ČR, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí apod. a podílí se na 
přípravě a výkonu případné společné kontrolní činnosti a informuje tyto orgány o 
porušení zvláštních právních předpisů osobami provozujícími živnost 

- provádí komplexní odborné a administrativní práce související s agendou kontrolní a 
dozorové činnosti včetně péče o spisový materiál 

- v rámci Registru živnostenského podnikání spravuje agendu servisu dat za oddělení 
- pracuje se základními registry 
- ukládá a vybírá pokuty příkazem na místě, ukládá pokuty v přestupkovém řízení a 

předává podklady k zaúčtování a případnému vymáhání finančnímu odboru, včetně 
nákladů řízení  

- ruší živnostenská oprávnění nebo pozastavuje provozování živnosti z moci úřední 
(při ztrátě bezúhonnosti, z důvodu překážek provozování živnosti, při závažném 
porušení podmínek pro provozování živnosti stanovených rozhodnutím o udělení 
koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy apod.) 

- projednává přestupky, k nimž je příslušným živnostenský úřad (dle platného 
živnostenského zákona; o ochraně spotřebitele; o omezení provozu zastaváren a 
některých jiných provozoven v noční době; zákona o spotřebních daních; zákona o 
cenách; o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; zákona o 
drahách; o silniční dopravě a zákona o civilním letectví – dopustí-li se přestupku 
provozovatel CA nebo CK; platného zákona o pohřebnictví; platného zákona o 
některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona o zemědělství; 
platného zákona o některých přestupcích;  platného kontrolního řádu) 

- zabezpečuje dosledování nápravy porušených povinností,  
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- jako orgán obce s rozšířenou působností vykonává jako odbor pověřený orgánem 

obce: 

• cenovou kontrolu podle platného zákona o cenách  

• kontrolu dodržování povinností dle platného zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 

• státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o drahách, 
v platném znění 

- řeší přestupky, které z této kontrolní a dozorové činnosti vyplynou 
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10. SOCIÁLNÍ ODBOR 

 Úkoly v samostatné působnosti 

--- 

 Úkoly v přenesené působnosti 

- na základě pověření zastupuje město Rožnov pod Radhoštěm při výkonu veřejného 
opatrovníka 

- zajišťuje výkon státní správy dle platných právních předpisů na úseku sociálně-
právní ochrany dětí a sociální práce 

- projednává a rozhoduje o přestupcích v sociální oblasti podle zvláštních právních 
předpisů 

- poskytuje základní sociálně právní poradenství a sociální pomoc 
- vydává potvrzení prokazující péči o osobu blízkou 
- vykonává dohled nad výkonem funkce opatrovníka 
- vydává zvláštní označení do vozidla pro osoby se zdravotním postižením 
- poskytuje odbornou metodickou pomoc pracovníkům ObÚ, zapojených do oblasti 

soc. péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením, 
- zajišťuje agendu zvláštního příjemce důchodů 

 

Agenda kurátora pro děti a mládež 

- analyzuje situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje 
preventivní opatření, 

- navštěvuje dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných 
problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu 
trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodičů těchto dětí, 

- účastní se na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému v souladu se 
zákonem o přestupcích, trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech 
jinak trestných u dětí mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu, 

- spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při 
zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro 
účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či 
mladistvému podle zvláštního právního předpisu, 

- pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z 
výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich 
narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a 
k zamezení opakování protiprávní činnosti, 

- zajišťuje návaznou péči dětem i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení 
ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a 
mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené 
působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a 
zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

- spolupracuje s věznicemi při řešení výchovných a sociálních problémů ohrožených 
dětí,  

- provádí šetření v rodinách a organizacích, 
- zajišťuje přednáškovou činnost na školách zaměřenou na trestní odpovědnost 

mládeže, a poruchy chování u dětí a mládeže 
- plní funkci protidrogového koordinátora 
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Agenda náhradní rodinné péče 

- poskytuje poradenskou pomoc  
- pomáhá ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče,  
- přijímá oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením jejich dětí, 
- přijímá žádosti od osob, které mají zájem stát se pěstouny, pěstouny na přechodnou 

dobu a osvojiteli,  
- podává soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu,  
- podává soudu návrh na rozhodnutí, zda je třeba souhlas rodiče k osvojení dítěte,  
- podává soudu návrh na zachování povinnosti a práva péče o dítě a na zachování 

osobního styku rodiče s dítětem,  
- sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob,  
- podílí se na uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, sledují jejich dodržování,  
- vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka 
- provádí šetření v rodinách a organizacích, 
- navrhuje osobě pečující nebo osobě v evidenci, která má trvalý pobyt v jeho obvodu, 

uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, která upraví podrobnosti ohledně 
výkonu práv a povinností a současně informuje o možnosti uzavřít dohodu o výkonu 
pěstounské péče s jiným subjektem, 

 

Agenda péče o dítě 

- poskytuje preventivní a poradenskou činnost 
- činí opatření na ochranu dětí 
- sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy 
- činí úkony ve vztahu k cizině  
- činí úkony ve zvláštních případech 
- činí nezbytná opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních 

potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb dítěti cizinci, ocitlo-li se 
takové dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 
ohroženy nebo narušeny; těmito opatřeními jsou: 

• podání návrhu na nařízení předběžného opatření, 

• podání návrhu na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte, 

• podání návrhu na ústavní výchovu dítěte, 

• zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení, 
- rozhoduje o výchovných opatřeních, vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte 
- podávají návrhy soudu na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo 

omezení nebo pozastavení jejího výkonu, 
- vykonává funkci opatrovníka a poručníka, 
- vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti 

poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce. 
- činí nezbytná opatření k ochraně života a zdraví a zajistit uspokojování základních 

potřeb v nejnutnějším rozsahu včetně zdravotních služeb dítěti cizinci, ocitlo-li se 
takové dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 
ohroženy nebo narušeny; těmito opatřeními jsou: 

• podání návrhu na nařízení předběžného opatření, 

• podání návrhu na ustanovení poručníka nebo opatrovníka dítěte, 

• podání návrhu na ústavní výchovu dítěte, 

• zprostředkování umístění dítěte v azylovém zařízení, 
- provádí šetření v rodinách a organizacích, 
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Sociální práce 

- zajišťuje osobě s trvalým nebo hlášeným pobytem na území v působnosti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, které není poskytována sociální služba, a je 
v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, 
poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; 

- koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství 
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby, a  osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu 
se společností; 

- spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou 
službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními 
samosprávnými celky; podává zprávy soudu a  Policii ČR; 

- na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout 
osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péči, a zprostředkovává 
možnost jejího poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě 
poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém 
je osoba umístěna;   

- na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb  
- spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem 
- provádí sociální šetření v rodinách a organizacích 
- zastupuje osoby, které podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře nejsou schopny 

sami jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování 
sociálních služeb; 

- vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu 
hmotné nouze nacházejí; spolupracuje s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby 
v hmotné nouzi nachází; - plní úkoly dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
a v souvislosti s nimi se souhlasem osoby v hmotné nouzi a osob společně 
posuzovaných vstupuje do obydlí, v němž tyto osoby bydlí, a to s cílem vykonávat 
činnosti sociální práce; 

- spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních 
služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi 
v obci pomáhají; 

- rozhoduje o úhradě za stravu a péči, které jsou poskytovány dítěti umístěnému 
na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy v  domově pro osoby se 
zdravotním postižením. 
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11.  ODBOR DOPRAVY 

 Úkoly v samostatné působnosti 

- zajišťuje školení referentů MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  
- poskytuje součinnost krajskému metodikovi a orgánům BESIP  

 

 Úkoly v přenesené působnosti 

- vede registr vozidel, provádí přihlašování vozidel a změny v registru vozidel,  
- provádí výdej dat z registru vozidel,  
- provádí výkon státního odborného dozoru v dané oblasti,  
- vyřizuje žádosti autobazarů a leasingových společností,  
- eviduje a provádí zápis zadrženého osvědčení o registraci vozidla v CRV,  
- vyřizuje žádosti exekutorů,  
- rozhoduje o vyřazení vozidla o zániku vozidla,  
- vyřizuje žádosti o vývozu tuzemského vozidla do zahraničí,  
- vede registr řidičů,  
- vyřizuje žádosti o vystavení řidičských průkazů všech typů (nových, ztráta, odcizení),  
- provádí výdej výpisů z karty řidiče,  
- vede evidenci přestupků řidičů, 
- posuzuje podmínky pro udělování, omezení, odnímání řidičských oprávnění,  
- rozhoduje o vrácení řidičských oprávnění,  
- vede evidenci počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o 

odečtu bodů,  
- provádí zápis bodů, pokut a trestů do evidenční karty řidiče,  
- vede řízení o námitkách při dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče,  
- vede řízení o zadržení řidičského průkazu,  
- vystavuje osvědčení odborné způsobilosti provozovatele taxislužby, vydává 

evidenční čísla taxislužby,  
- vydává a odebírá průkazy způsobilosti řidiče taxislužby,  
- provádí zkoušky pro provozovatele taxislužby,  
- provádí výkon státního odborného dozoru v dané činnosti,  
- projednává přestupky v souvislosti s vykonávanou agendou,  
- vydává, odebírá a vede evidenci paměťových karet řidičů, paměťových servisních 

karet a paměťových karet podniku,  
- vede evidenci a archivuje spisové agendy jednotlivě vyrobených a přestavěných 

vozidel,  
- schvaluje technickou způsobilost dovezeného vozidla mimo země EU,  
- provádí registraci vozidel ze země EU,  
- provádí změny údajů technické způsobilosti v registru vozidel,  
- vydává a eviduje zvláštní registrační značky trvale manipulační,  
- vydává a eviduje zvláštní registrační značky pro jednorázové použití,  
- provádí zápis změn údajů v technickém průkazu,  
- vede evidenci a archivuje agendy autoškol, zřizování, rušení a změny v registraci 

autoškol,  
- schvaluje do výcviku a vyřazuje z výcviku vozidla autoškoly, 
- provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění, 
- provádí výkon státního odborného dozoru v dané oblasti.  

 

Silniční správní úřad  

- vede evidenci a archivuje spisové agendy silničního hospodářství, 
- vydává stanoviska k činnosti týkající se odvětvové působnosti,  
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- připravuje koncepce silničního hospodářství pro správní obvod Rožnova pod 
Radhoštěm,  

- zpracovává podklady pro zařazení nebo vyřazení komunikací ze silniční sítě,  
- povoluje:  
- připojení na pozemní komunikace II. a III. třídy a místní komunikace  
- zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací  
- místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  
- uzavírky a objížďky na silnicích II. a III. třídy  
- provádí státní odborný dozor v dané oblasti,  
- vydává koordinovaná stanoviska k územnímu a stavebnímu plánu,  
- vede řízení o určení právního vztahu komunikace,  
- projednává a rozhoduje o přestupcích v rámci činnosti dané agendy. 
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12. ODBOR INVESTIC 

 Úkoly v samostatné působnosti 

 
- připravuje a realizuje investiční akce města Rožnova pod Radhoštěm  
- koordinuje a kontroluje postup investičních prací se správcem městských budov, při 

opravách a běžné správě městských budov  
- spolupracuje s dalšími odbory a organizacemi zřízenými městem při přípravě a 

realizaci investičních akcí 
- připravuje a zajišťuje výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací a 

na realizaci staveb dle platného zákona o veřejných zakázkách 
- zajišťuje přípravu technické projektové dokumentace 
- zabezpečuje územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí dle 

platného stavebního zákona a prováděcích vyhlášek 
- provádí, koordinuje a zajišťuje realizaci staveb, vyhlášek 
- provádí, koordinuje a zajišťuje realizaci staveb, zajišťuje technický dozor investora 
- zajišťuje převod dokončených investičních akcí do majetku města 
- provádí komplexní odborné a administrativní činnosti vztahující se k zajišťovaným 

činnostem 
- zastupuje město v rámci správních řízení, kde je město žadatelem nebo účastníkem 

řízení v záležitostech spadajících do působnosti odboru investic 
- koordinuje činnost architekta města 

 

 Úkoly v přenesené působnosti 

----- 
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13.  ODBOR PŘESTUPKOVÝ 

 Úkoly v samostatné působnosti 

Agenda občansko-správních přestupků 

- zpracovává hodnocení a posudky na občany pro soudy a orgány činné v trestním 
řízení 

- projednává správní delikty a ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti § 66d 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

- vyjadřuje se k žádostem o vydání zbrojního průkazu 
- zpracovává posudky na osoby žádající o vydání zbrojního průkazu 
- vyjadřuje se k žádostem o udělení státního občanství 
- pořizuje výpisy z přestupkového rejstříku na vyžádání oprávněných orgánů 
- vede evidenci přestupků včetně jejich zápisu do evidence přestupků 

 

 Úkoly v přenesené působnosti 

Agenda dopravních přestupků 

- projednává a rozhoduje o přestupcích vyplývajících ze zákona č. 56/2001 Sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

- projednává a rozhoduje o přestupcích na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu dle zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- projednává a rozhoduje o přestupcích vyplývajících ze zákona č.168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů 

- projednávání a rozhodování o přestupcích týkajících se objektivní odpovědnosti 
provozovatele vozidla 

- rozhodování o vyřazení vozidla z provozu z důvodu zániku pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla  

- evidování a využívání kaucí v rámci přestupkového řízení  
- poskytování nezbytných informací pojišťovnám a jiným institucím v souvislosti s 

projednávanými přestupky 
- poskytování součinnosti orgánům činným v trestním řízení a ostatním orgánům 

veřejné správy 
- vyřizování návrhů na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívajícího 

v zákazu řízení motorových vozidel 
 

Agenda občansko-správních přestupků 

- projednává a rozhoduje o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, pro správní obvod města Rožnova pod Radhoštěm, s 
výjimkou řízení o přestupcích projednávaných jinými odbornými útvary dle jejich 
kompetence 

- dle veřejnoprávních smluv projednává a rozhoduje o přestupcích pro obce Dolní 
Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská 
Bystřice, Vidče, Zubří  

- projednává a rozhoduje o přestupcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů 

- projednává a rozhoduje o přestupcích podle § 24 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 

- projednává a rozhoduje o přestupcích podle zákona č. 119/2002, o zbraních a 
střelivu, ve znění pozdějších předpisů 
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- projednává a rozhoduje o přestupcích podle § 39 zákona č. 167/1998 Sb., o 
návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

- projednává a rozhoduje o jiných správních deliktech podle zvláštních právních 
předpisů 
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C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Ruší se Organizační řád schválený radou města dne 2. 3. 2009 usnesením č. 1079/51. 

 Tento organizační řád MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm byl schválen Radou města 
Rožnova pod Radhoštěm dne 18. 5. 2018, usnesením č. 1830/109. 

 Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018.  

 Aktualizace č. 1 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města  
č. 2016/118 ze dne 24. 8. 2018 s účinností od 1. 10. 2018. 

 Aktualizace č. 2 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města  
č. 8/1 ze dne 9. 11. 2018 s účinností od 1. 1. 2019. 

 Aktualizace č. 3 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města  
č. 229/13 ze dne 22. 3. 2019 s účinností od 1. 4. 2019. 

 Aktualizace č. 4 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města  
č. 388/16 ze dne 29. 4. 2019 s účinností od 1. 6. 2019. 

 Aktualizace č. 5 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města  
č. 413/17 ze dne 10. 5. 2019 s účinností od 1. 6. 2019. 

 Aktualizace č. 6 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města  
č. 503/21 ze dne 10. 6. 2019 s účinností od 1. 9. 2019. 

 Aktualizace č. 7 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 533/23 ze dne 28. 6. 2019 s účinností od 1. 10. 2019. 

 Aktualizace č. 8 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 680/31 ze dne 27. 9 2019 s účinností od 1. 10. 2019. 

 Aktualizace č. 9 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 865/41 ze dne 31. 1. 2020 s účinností od 1. 3.2020. 

 Aktualizace č. 10 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 929/44 ze dne 21. 2. 2020 s účinností od 1. 3.2020. 

 Aktualizace č. 11 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1205/59 ze dne 24. 7. 2020 s účinností od 1. 8. 2020. 

 Aktualizace č. 12 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1329/65/RM/25/09/2020 s účinností od 1. 10. 2020. 

 Aktualizace č. 13 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1385/70/RM/13/11/2020 s účinností od 1. 12. 2020. 

 Aktualizace č. 14 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1414/72/RM/27/11/2020 s účinností od 1. 1. 2021. 

 Aktualizace č. 15 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1452/76/RM/18/12/2020 s účinností od 1. 3. 2021. 

 Aktualizace č. 16 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1579/83/RM/26/02/2021 s účinností od 1. 3. 2021. 

 Aktualizace č. 17 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1603/84/RM/12/03/2021 s účinností od 1. 4. 2021. 

 Aktualizace č. 18 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1791/92/RM/25/06/2021 s účinností od. 1. 7. 2021. 
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 Aktualizace č. 19 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1840/95/RM/23/07/2021 s účinností od. 1. 8. 2021. 

 Aktualizace č. 20 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 1969/104/RM/18/10/2021 s účinností od. 1. 11. 2021. 

 Aktualizace č. 21 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 2080/111/RM/17/12/2021 s účinností od. 1. 2. 2022. 

 Aktualizace č. 22 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 2337/128/RM/29/04/2022 s účinností od. 1. 5. 2022. 

 Aktualizace č. 23 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 2450/136/RM/24/06/2022 s účinností od. 1. 9. 2022. 

 Aktualizace č. 24 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 2572/145/RM/23/09/2022 s účinností od. 1. 10. 2022. 

 Aktualizace č. 25 organizačního řádu byla provedena na základě usnesení rady města 
č. 2599/145/RM/23/09/2022 s účinností od. 1. 12. 2022. 

 Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou jeho přílohy:  

Příloha č. 1: Schéma organizační struktury MěÚ a jednotlivých organizačních útvarů 

Příloha č. 2: Vzory předávacích protokolů 

Příloha č. 3: Vzory pověření  

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30. 9. 2022 

 

 

Ing. Jiří Pavlica v. r.      .  

starosta města                           
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Příloha č. 1 Organizačního řádu, část 1. – Schéma organizační struktury MěÚ  

Příloha č. 1 Organizačního řádu, část 2. – Schéma jednotlivých organizačních jednotek 
je uvedena v samostatném souboru  

 
 

Odbor kanceláře starosty

Majetkoprávní oddělení

Odbor správy majetku

Oddělení komunálních služeb

Odbor strategického rozvoje a projektů Oddělení územního plánování

Odbor investic

Odbor finanční Finanční oddělení

Odbor životního prostředí a výstavby Oddělení výstavby

Odbor Obecní živnostenský úřad

Odbor sociální

Odbor  přestupkový

Odbor dopravy

Odbor školství a kultury Oddělení školství a sportu

Oddělení informatiky

Útvar tajemníka

Oddělení správních činností

Místostarosta Starosta Místostarostka

Odbor vnitřního auditu

Vedoucí úřadu

oddělení kontroly
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Příloha č. 2 Organizačního řádu – Vzory předávacích protokolů 

 
Vzor předávacího protokolu dle bodu 5.3.1 – předání funkce 

 
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

o předání funkce …….. (název funkce)  
_________________________________________________________________________________ 

 
Předávající zaměstnanec: (titul, jméno, příjmení a pracovní pozice předávajícího 
zaměstnance)   
 
Přebírající zaměstnanec: (titul, jméno, příjmení a pracovní pozice přebírajícího 
zaměstnance)    
 
Důvod předání: 
(uvede se důvod, na základě kterého dochází k předání funkce – ukončení pracovního poměru 
apod.) 

 
Činnosti zabezpečované předávajícím zaměstnancem: 
(uvede se výčet zabezpečovaných činností) 
 
Předávané spisy a písemnosti: 
(uvede se seznam předávaných spisů a dalších písemností, kde jsou uloženy atd.) 
 
Technické a jiné vybavení:  
(uvede se výčet předávaného vybavení, které předávající zaměstnanec užíval k výkonu své 
činnosti – např. razítka, pracovní pomůcky apod.)       
 
Ostatní záležitosti: 
(uvedou se další důležité skutečnosti související s předávanou funkcí, zejména stav 

plnění pracovních úkolů a důležité okolnosti spojené s jejich zabezpečením apod.)  
 
 
Inventarizace majetku provedena dne:  
(inventarizační protokol se připojí do přílohy předávacího protokolu) 
 
Předání provedeno dne:     
 
 
 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne ............................. 
 

Titul, jméno, příjmení a podpis předávajícího zaměstnance:  

Titul, jméno, příjmení a podpis přebírajícího zaměstnance: 

Titul jméno, příjmení a podpis jim nadřízeného zaměstnance: 
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Vzor předávacího protokolu dle bodu 5.3.2 – předání agendy 

 
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

o předání agendy…….. (název agendy)  
_________________________________________________________________________________ 

 
Předávající organizační jednotka:     
 
Přebírající organizační jednotka:      
 
Popis důvodu předání: 
Např.: 
V souvislosti s organizačními změnami schválenými radou města dne ..... usnesením 
č...... se s účinností od…….  (datum)  převádějí činnosti v oblasti............ z odboru 
……na odbor…… 
 
Převáděné činnosti: 
(uvede se výčet převáděných činností) 
 
Převáděné spisy a písemnosti: 
(uvede se seznam předávaných spisů a dalších písemností, kde jsou uloženy atd.) 
 
Technické a jiné vybavení:  
(uvede se výčet předávaného vybavení, které souvisí s převáděnou agendou a je 
nezbytné pro její zabezpečení – např. razítka, vybavení kanceláří, apod.)       
 
Ostatní záležitosti: 
(uvedou se další důležité skutečnosti související s předávanou činností, zejména 
upozornění na aktuální úkoly, stav jejich rozpracovanosti, zda jsou známy skutečnosti, 
které by mohly negativně ovlivnit výkon převáděné agendy apod.)  
 
Inventarizace majetku provedena dne:  
(inventarizační protokol se připojí do přílohy předávacího protokolu) 
 
Předání provedeno dne:     
 
 
 
 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne ............................. 
 

Titul, jméno, příjmení a podpis vedoucího předávajícího organizační jednotky:  

Titul, jméno, příjmení a podpis vedoucího přebírající organizační jednotky: 

Titul, jméno, příjmení a podpis tajemníka městského úřadu 
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Příloha č. 3 Organizačního řádu – Vzory pověření 
 
Vzor pověření dle bodu 5.4.1. odst. 2 písm. a) 
 

Město Rožnov pod Radhoštěm /Městský 

úřad Rožnov pod Radhoštěm (uvést dle působnosti, 

v níž je pověření vystavováno) 

     

 V Rožnově pod Radhoštěm dne…….. 

 

P O V Ě Ř E N Í 

 

V souladu s …………… (uvést odkaz na příslušný právní předpis, ze kterého oprávnění udělit pověření 

vyplývá) pověřuji s účinností od ………………….. (stanovit časové období, na které je pověření 

udělováno).………………………….. (uvést titul, jméno, příjmení, datum narození, pracovní zařazení 

pověřovaného zaměstnance) zabezpečením ………………………… (uvést činnost či úkol, kterým je 

zaměstnance pověřován a vymezit jeho rozsah)  

 

________________     otisk razítka města /otisk úředního razítka 

(titul jméno příjmení a funkce toho, kdo pověření uděluje) (dle působnosti, v níž je pověření vystavováno) 

 

  

Vedoucí odboru  Vyjádření 

(souhlasím, nesouhlasím) 

Datum Podpis 

    

(vyplnit v případě, že je pověřován podřízený zaměstnanec) 

Rozdělovník: 

1x pověřovaný zaměstnanec 

1x vedoucí odboru 

1x odbor kanceláře starosty 

 

starosta / tajemník (uvést 

osobu, která pověření uděluje 

Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Vzor pověření dle bodu 5.4.1. odst. 2 písm. b) – rada města (samostatná působnost) 

 

Město Rožnov pod Radhoštěm  

     

 

 

 V Rožnově pod Radhoštěm dne…….. 

 

P O V Ě Ř E N Í 

 

Na základě rozhodnutí  …………… (uvést soud či orgán, z jehož rozhodnutí, vyplývá povinnost pro město), 

kterým bylo město Rožnov pod Radhoštěm ustanoveno/uložena povinnost…………. (uvést 

činnost či úkol, který má město na základě rozhodnutí zabezpečit) pověřuje rada města v souladu 

s usnesením č. xx ze dne xxxx ………………………….. (uvést titul, jméno, příjmení, datum narození, 

pracovní zařazení pověřovaného zaměstnance) ………………………… (uvést činnost či úkol, kterým je 

zaměstnanec pověřován a vymezit jeho rozsah), a to s účinností od ………………….. (stanovit časové 

období, na které je pověření udělováno). 

 

________________     otisk razítka města  

(titul jméno příjmení, funkce a podpis ) 

  

Vedoucí odboru  Vyjádření 

(souhlasím, nesouhlasím) 

Datum Podpis 

    

(vyplnit v případě, že je pověřován podřízený zaměstnanec) 

Rozdělovník: 

1x pověřovaný zaměstnanec 

1x vedoucí odboru 

1x odbor kanceláře starosty 

  

rada města  Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Vzor pověření dle bodu 5.4.1. odst. 2 písm. b) – starosta (přenesená působnost) 
 

Město Rožnov pod Radhoštěm  

 

  

 

 V Rožnově pod Radhoštěm dne…….. 

 

P O V Ě Ř E N Í 

 

Na základě rozhodnutí  …………… (uvést soud či orgán, z jehož rozhodnutí, vyplývá povinnost pro město), 

kterým bylo město Rožnov pod Radhoštěm ustanoveno/uložena povinnost…………. (uvést 

činnost či úkol, který má město na základě rozhodnutí zabezpečit) pověřuji ………………………….. (uvést 

titul, jméno, příjmení, datum narození, pracovní zařazení pověřovaného zaměstnance) ………………………… 

(uvést činnost či úkol, kterým je zaměstnanec pověřován a vymezit jeho rozsah), a to s účinností od 

………………….. (stanovit časové období, na které je pověření udělováno). 

 

________________     otisk úředního razítka  

(titul jméno příjmení, funkce a podpis) 

 

  

Vedoucí odboru  Vyjádření 

(souhlasím, nesouhlasím) 

Datum Podpis 

    

(vyplnit v případě, že je pověřován podřízený zaměstnanec) 

Rozdělovník: 

1x pověřovaný zaměstnanec 

1x vedoucí odboru 

1x odbor kanceláře starosty 

  

starosta Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Vzor pověření dle bodu 5.4.1. odst. 2 písm. c) - soudní i správní řízení  

 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

     

 

 V Rožnově pod Radhoštěm dne…….. 

 

P O V Ě Ř E N Í 

 

V souladu s § 21b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů a § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

pověřuji s účinností od………… (vymezit časové období na které je pověření 

udělováno).………………………… (titul, jméno, příjmení, datum narození a pracovní zařazení pověřovaného 

zaměstnance) zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm ve všech právních věcech v řízení 

soudním i správním. 

Pověřený zaměstnanec je oprávněn ke všem podáním a právním jednáním před soudy všech 

stupňů a správními orgány všech stupňů, zejména podávat a podepisovat návrhy, žádosti a 

žaloby, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné návrhy, vzdávat se nároků, podávat 

opravné prostředky, námitky, odpory nebo rozklady a vzdávat se jich.  

  

_______________________ 
uvést jméno a příjmení  otisk razítka města 
starosta 
 

Vedoucí odboru Vyjádření 

(souhlasím, nesouhlasím) 

Datum Podpis 

    

(vyplnit v případě, že je pověřován podřízený zaměstnanec) 

Rozdělovník: 

1x pověřovaný zaměstnanec 

1x vedoucí odboru 

1x odbor kanceláře starosty 

  

starosta Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Vzor pověření dle bodu 5.4.1. odst. 2 písm. c) – správní řízení 

 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

     

 

 V Rožnově pod Radhoštěm dne…….. 

 

P O V Ě Ř E N Í 

 

V souladu s  § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

pověřuji s účinností od………… (vymezit časové období na které je pověření 

udělováno).………………………… (titul, jméno, příjmení, datum narození a pracovní zařazení pověřovaného 

zaměstnance) zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm ve správních  řízení, a to 

v následujícím rozsahu:  ……..  (uvést úkony, které je oprávněn za město činit). 

  

 

_______________________ 

uvést jméno a příjmení    otisk razítka města 

starosta 

 

Vedoucí odboru Vyjádření 

(souhlasím, nesouhlasím) 

Datum Podpis 

    

(vyplnit v případě, že je pověřován podřízený zaměstnanec) 

Rozdělovník: 

1x pověřovaný zaměstnanec 

1x vedoucí odboru 

1x odbor kanceláře starosty 

  

starosta Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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Vzor pověření dle bodu 5.4.1. odst. 2 písm. d) 
 

Ing. Jiří Novák  

vedoucí odboru …….. 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm  

 

 V Rožnově pod Radhoštěm dne ………. 

 

P O V Ě Ř E N Í 

 

V souladu s článkem 5.4.1. bod 1 písm. d) Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod 

Radhoštěm pověřuji s účinností od …………… do ………….. (stanovit časové období, na které je 

pověření udělováno).………………………….. (titul, jméno, příjmení, datum narození, pracovní zařazení 

pověřovaného zaměstnance) zastupováním/zabezpečením činnosti/úkolu ………………………… 

(vymezit rozsah zastupování, činnosti, úkolu, kterým je zaměstnance pověřován)  

 

 

_______________________ 

podpis vedoucího zaměstnance,  

 který pověření uděluje 

 

 Vyjádření 

(souhlasím, nesouhlasím) 

Datum Podpis 

Nadřízený vedoucí 
zaměstnanec 

   

Pověřovaný 
zaměstnanec 

   

 

Rozdělovník: 

1x pověřovaný zaměstnanec 

1x vedoucí odboru 

1x odbor kanceláře starosty 

 


