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Obce II

Obce
Práva člena zastupitelstva obce
• požadovat od zaměstnanců obce
zařazených do obecního úřadu, jakož i
od zaměstnanců právnických osob, které
obec založila nebo zřídila, informace ve
věcech, které souvisejí s výkonem jejich
funkce, informace musí být poskytnuta
nejpozději do 30 dnů.

Práva člena zastupitelstva obce
Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
• předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům
a komisím návrhy na projednání,
• vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce
a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na
statutární orgány právnických osob, jejichž
zakladatelem je obec a na vedoucí příspěvkových
organizací a organizačních složek, které obec
založila nebo zřídila, písemnou odpověď musí
obdržet do 30 dnů,

Obce
Povinnosti člena zastupitelstva
• člen zastupitelstva obce je povinen
zúčastňovat se zasedání zastupitelstva
obce, popřípadě zasedání jiných orgánů
obce, je-li jejich členem, plnit úkoly,
které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy
občanů obce a jednat a vystupovat tak,
aby nebyla ohrožena vážnost jeho
funkce.

Obce

Obce

Střet zájmů
• pokud u člena zastupitelstva dojde ke
střetu zájmů, je povinen sdělit tuto
skutečnost před zahájením jednání
orgánu obce, který má danou záležitost
projednávat,
• orgán obce pak rozhodne, zda existuje
důvod pro jeho vyloučení z projednávání
a rozhodování v této záležitosti.

Pravomoc zastupitelstva obce
• zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do
samostatné působnosti obce

Obce

Obce

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
• zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky
obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
• rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat
jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací
smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených
právnických osobách,
• delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních
společností, v nichž má obec majetkovou účast,
• navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních
společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat
jejich odvolání,
• vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
• rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
• navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat
dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
• stanovit počet členů rady obce,

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
• schvalovat program rozvoje obce,
• schvalovat územní plán obce a regulační plán (viz
zákon č. 50/1976, o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)) a vyhlašovat jejich závazné
části obecně závaznou vyhláškou,
• schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
• zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
• zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační
složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
• volit starostu, místostarosty a další členy rady obce
(radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů
rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů
tohoto zastupitelstva, zřizovat a rušit výbory, volit
jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
• stanovit výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce
• zřizovat a rušit obecní policii
• rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o
formě této spolupráce
• rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech
ulic a dalších veřejných prostranství

Obce

Obce

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
• udělovat a odnímat čestné občanství obce a
ceny obce,
• stanovit zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva obce,
• rozhodovat o peněžitých plněních
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce, za výkon funkce
členů výborů,
• pokud není zřízena rada obce, vydává nařízení
obce.

• Obecní úřad informuje o místě, době a
navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva obce.
• Informaci vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu alespoň 7 dní před
zasedáním zastupitelstva obce, případně
může informaci uveřejnit způsobem
v místě obvyklým.
• Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Obce

Obce

• Zastupitelstvo obce vydá jednací řád,
v němž stanoví podrobnosti o jednání
zastupitelstva obce.
• Obec informuje občany o činnosti
orgánů obce na zasedání zastupitelstva
obce a dále jiným způsobem v místě
obvyklým.

Rada obce
• je výkonným orgánem obce v oblasti
samostatné působnosti a za svůj výkon
odpovídá zastupitelstvu obce,
• v oblasti přenesené působnosti přísluší
radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak
zákon.

Obce

Obce

• Radu obce tvoří starosta, místostarosta
(místostarostové) a další členové rady.
• Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně
5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí
přesahovat jednu třetinu počtu členů
zastupitelstva obce.
• Rada obce se nevolí v obcích, kde
zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.
Pokud je starosta nebo místostarosta odvolán
z funkce, přestává být také členem rady obce.
• V obci, v níž není zřízena rada obce, plní její
funkci starosta.

• Rada obce se schází ke svým schůzím podle
potřeby, její schůze jsou neveřejné.
K jednotlivým bodům svého jednání může
přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a
jiné osoby. Je schopna se usnášet, je-li
přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech jejích členů.

Obce

Obce

• Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který
podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo
jiným radním.
• V zápise se vždy uvede počet přítomných členů
rady obce, schválený pořad schůze rady obce,
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
• Zápis musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.
• O námitkách člena rady obce proti zápisu
rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze
schůze rady obce musí být uložen u obecního
úřadu k nahlédnutí.

• Rada obce vydá jednací řád, v němž
stanoví podrobnosti jednání rady obce.
• Rada obce připravuje návrhy pro jednání
zastupitelstva obce a zabezpečuje
plnění jím přijatých usnesení.

Obce

Obce

Radě obce je vyhrazeno
• zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného
rozpočtu,
• plnit vůči právnickým osobám a zařízením založeným
nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele
nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, pokud
nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce,
• plnit funkci valné hromady, je-li obec jediným
akcionářem nebo jediným společníkem,
• vydávat nařízení obce,
• projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty
předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi
rady obce,

Radě obce je vyhrazeno
• stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat
a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
• jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu,
rozhodovat o platech vedoucích odborů obecního
úřadu,
• zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce,
jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
• kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi
v oblasti samostatné působnosti obce,
• stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecném
úřadu a v organizačních složkách obce,

Obce

Obce

Radě obce je vyhrazeno
• ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce,
tuto působnost může obecní rada svěřit příslušnému
odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
• přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá
obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
• uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách,
• stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a
stížností,
• schvalovat organizační řád obecního úřadu
• plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

Starosta
• zastupuje obec navenek,
• starostu a místostarostu volí do funkcí
zastupitelstvo obce z řad svých členů,
• starosta a místostarosta musí být
občanem České republiky,
• za výkon své funkce odpovídají
zastupitelstvu obce.

Obce

Obce

• Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem
ředitele krajského úřadu tajemníka obecního
úřadu v souladu se Zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů a stanoví jeho plat
na základě Zákona č. 143/1992 Sb. a Nařízení
vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců orgánů státní správy, některých
dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších
přepisů. Bez souhlasu ředitele krajského
úřadu je jmenování a odvolání tajemníka
obecního úřadu neplatné.

Povinnosti starosty
• odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření
obce za uplynulý kalendářní rok,
• plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,
uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce
a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není
v obci tajemník obecního úřadu, jmenuje starosta
vedoucí odborů, odvolává je a stanoví jim plat, jen není-li
zřízena rada obce,
• může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit
komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
• může požadovat po Policii České republiky spolupráci při
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

Obce

Obce

Povinnosti starosty
• odpovídá za informování veřejnosti o činnosti
obce,
• zabezpečuje výkon přenesené působnosti
v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
• rozhoduje o záležitostech samostatné
působnosti obce svěřených mu radou obce,
• plní obdobné úkoly jako statutární orgán
zaměstnavatele podle zvláštních právních
předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva
a tajemníkovi obecního úřadu.

• Starosta svolává a zpravidla řídí
zasedání zastupitelstva obce a rady
obce, podepisuje spolu s ověřovateli
zápis z jednání zastupitelstva obce a
zápis z jednání rady obce.

Obce
• Starostu zastupuje místostarosta.
Zastupitelstvo obce může zvolit více
místostarostů a svěřit jim některé
úkoly. Místostarosta, kterého určí
zastupitelstvo obce, zastupuje starostu
v době jeho nepřítomnosti nebo v době,
kdy starosta nevykonává funkci.
Starosta spolu s místostarostou
podepisuje právní předpisy obce.

Obce
Obecní úřad
• obecní úřad tvoří starosta, místostarosta,
tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce
zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do
obecního úřadu. V čele obecního úřadu je
starosta,
• rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky
činnosti obecního úřadu odbory a oddělení,
v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce
zařazení do obecního úřadu.

Obce
Práva starosty
• starosta má právo užívat při významných
příležitostech a občanských obřadech závěsný
odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní
znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká
republika,
• Rada obce může stanovit, v kterých případech
může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva
obce nebo tajemník obecního úřadu,
• primátor statutárního města má právo při
významných příležitostech a občanských
obřadech používat primátorské insignie.

Obce
• Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti
– plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo
rada obce
– pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti

• vykonává přenesenou působnost,
• rozhoduje o poskytování informací žadateli
podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v platném znění.

Obce

Obce

Tajemník obecního úřadu
• v obcích s pověřeným obecním úřadem,
v obcích s rozšířenou působností a v ostatních
obcích se může zřídit funkce tajemníka
obecního úřadu, který je zaměstnancem obce,
• je odpovědný starostovi obce za plnění úkolů
obecního úřadu v samostatné i přenesené
působnosti. Pokud v obci není zřízena funkce
tajemníka obce, plní jeho úkoly starosta obce.

Tajemník obecního úřadu
• zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí,
které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo
zvláštnímu orgánu obce,
• plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou
obce nebo starostou,
• stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem
zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
• plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle
zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce
zařazeným do obecního úřadu,
• vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád
obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního
úřadu, nevydává-li je rada obce.

Obce

Obce

Tajemník obecního úřadu
• se zúčastňuje zasedání zastupitelstva
obce a schůzí rady obce s hlasem
poradním,
• nesmí vykonávat funkce v politických
stranách a v politických hnutích.

Orgány zastupitelstva obce a rady obce
Výbory
• zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a
kontrolní orgány výbory, které svá stanoviska a návrhy
předkládají zastupitelstvu obce,
• zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Pokud v obci žije podle posledního sčítání lidu alespoň
10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české,
zřizuje se výbor pro národnostní menšiny. Příslušníci
národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu
všech členů výboru.

Obec
• Předsedou výboru (kromě osadního) je
vždy člen zastupitelstva. Počet členů
výboru je vždy lichý. Je nejméně
tříčlenný. Jeho členem nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu.

Obce
Finanční výbor
• Provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky
obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo
zastupitelstvo obce.

Obec
Činnost výboru
• Výbor plní úkoly, kterými jej pověří
zastupitelstvo obce. Ze své činnosti
odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
Výbor se schází podle potřeby. Usnesení
výboru se vyhotovuje písemně a
podepisuje je předseda výboru. Je
platné, jestliže s ním vyslovila souhlas
nadpoloviční většina všech členů výboru.

Obce
Kontrolní výbor
• Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady
obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž
jej pověřilo zastupitelstvo obce.
• O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který
obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly
zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění
nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který
provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se
kontrola týkala.
• Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu
připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců,
jejichž činnosti se kontrola týkala.

Obce

Obce

Osadní výbor
• V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce
osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy.
Počet členů výboru určí zastupitelstvo obce.
Členy výboru jsou občané obce, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro
kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni
zastupitelstvem obce. Předsedu výboru zvolí
zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
• Pokud požádá na zasedání zastupitelstva obce o
slovo, musí mu být uděleno.

Osadní výbor je oprávněn
• předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a
výborům návrhy týkající se rozvoje části obce
a rozpočtu obce,
• vyjadřovat se k návrhům předkládaným
zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí,
pokud se týkají části obce,
• vyjadřovat se k připomínkách a podnětům
předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Obce
Komise
• Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní
orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají
komise radě obce.
• Pokud je komisi svěřen výkon přenesené působnosti,
stává se také výkonným orgánem. Předsedou komise
může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost
v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti.
• Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce, ve
věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném
úseku odpovídá starostovi.

