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Popis činností a úkolů odboru a útvarů MěÚ

V souladu s čl. 4.1 v části 4 Organizačního řádu Městského úřadu Svoboda nad Úpou a
Města Svoboda nad Úpou (dále jen „Organizační řád“) je touto přílohou stanoven popis
činností a úkolů odboru a útvarů MěÚ takto:

1.1 Tajemník
Kompetence tajemníka jsou stanoveny v čl. 3.6 v části 3 Organizačního řádu. Mimo tyto
kompetence tajemník dále zabezpečuje:
poskytování informací, které se vztahují k působnosti MěÚ v oblasti samosprávy.
podle pokynů starosty a místostarosty vyřizuje jejich korespondenci,
podle pokynů starosty organizuje jeho úřední schůzky a jednání,
podle pokynů starosty zpracovává program pro zasedání zastupitelstva a schůze
rady,
spolupracuje a koordinuje přípravu zasedání Zastupitelstva města a schůzí Rady
města, zpracovává podklady a provádí kompletaci a rozesílání podkladů pro tato
jednání,
zajišťuje vyhotovení listiny přítomných na zasedání Zastupitelstva,
vede evidenci usnesení Zastupitelstva, vyhotovuje zápisy ze zasedání
Zastupitelstva a schůzí Rady, vyhotovuje a rozesílá usnesení Zastupitelstva a
Rady, vede archiv písemností souvisejících se zasedáními Zastupitelstva
a schůzemi Rady a plní další úkoly podle jednacích řádů Zastupitelstva a Rady,
vede evidenci usnesení Rady
koordinuje a vede centrální evidenci uzavřených smluv,
zástup při vydávání ověřených výstupů kontaktního místa Czech Point v roli
zástupce, pokud na MěÚ není přítomen jiný oprávněný zaměstnanec,
zástup při ověřování pravosti listin, dokumentů a podpisů pro veřejnost a pro
potřeby úřadu v roli zástupce, pokud není na MěÚ přítomen jiný oprávněný
zaměstnanec,
pracovněprávní úkony podle zákoníku práce, organizaci výběrových řízení na
pracovní místa a výběrových řízení podle zákona o úřednících USC, kontrolu
čerpání stanovených limitů počtu zaměstnanců a osobních výdajů, vedení
přehledu pracovníků, kteří mají povinnost vykonat zkoušku ZOZ,
- přihlášení agend k výkonu působnosti v registrovaných agendách systému
Základních registrů,
- ve spolupráci s Radou města a Zastupitelstvem města připravuje návrhy právních
předpisů města a vnitřních předpisů městského úřadu a vede jejich evidenci,
- přenos informací do sdělovacích prostředků,
- sestavování návrhu rozpočtu, sledování jeho čerpání,
- organizačně-technické záležitosti spojené se zasedáními Zastupitelstva a schůzemi
rady, ve spolupráci se starostou,
- koordinaci skartačního řízení za MěÚ,
- podávání informací občanům, směřují-li jejich žádosti na jednotlivé odbory a
útvary úřadu nebo pracovníky úřadu,
- koordinaci plnění úkolů MěÚ na úseku požární ochrany a BOZP, úzce spolupracuje
v této oblasti s osobou odborně způsobilou na základě smluvních podmínek,
evidence periodických zdravotních prohlídek a doplnění lékárniček zdravotnickými
potřebami
- systém vyvěšování dokumentů na úřední desku MěÚ včetně elektronické úřední
desky,
- zveřejňování vyhlášených záměrů města podle zákona o obcích,
- delegaci odborných úkolů v oblasti mzdové agendy, spisové služby, informatiky a
dalších agend na zaměstnance odboru či útvarů MěÚ dle jejich odbornosti a
specializace,
- tajemník je v oblasti personalistiky gestorem všech prováděných personálních
činností týkajících se zejména:
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analýza, aktualizace a evidence pracovních míst;
personální výhled a personální plánování;
získávání a výběr pracovníků – účast u všech výběrových řízení;
zabezpečení přijímání pracovníků;
o personální administrativa;
o vzdělávaní a rozvoj zaměstnanců;
o evidence a archivace osobních spisů;
o zajišťování systému odměňování a kontroly platů – vč. kontroly čerpání
mzdových limitů města;
o zabezpečení uvolňování zaměstnanců (čerpání dovolené, nemoc, OČR,
propustky k lékaři apod.),
zpracovává interní předpis k realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vede evidenci podaných žádostí, vyřizuje podané žádosti, a
zpracovává výroční zprávu,
vede evidenci právních předpisů města,
uplatňuje účelně vynaložené náklady na pohřbení dle zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví (sociální pohřby),
zajišťuje volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev obcí, krajů, do
Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a konání referenda,
vykonává komplexní činnost registračního úřadu pro komunální volby,
dle § 8 trestního řádu spolupracuje se státními orgány a s orgány činnými
v trestním řízení – podává zprávy a informace o občanech za MěÚ,
na úseku finančního managementu sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci
města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje
stav volných finančních prostředků města a předkládá orgánům města návrhy
na jejich optimální využití, zpracovává podklady k žádostem o investiční úvěry,
na úseku rozpočtu města zpracovává společně s Radou města návrh rozpočtu
města a předkládá jej k projednání dalším orgánům města a zpracovává příslušné
materiály pro Zastupitelstvo města, informuje orgány města o plnění schváleného
rozpočtu města, navrhuje opatření k řešení finančních otázek a změny rozpočtu,
vydávání povolení k umístění herního prostoru zákona č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s obecně závaznou
vyhláškou města,
podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů ověřování počtu a náležitostí sběracích listin,
přijímání oznámení týkající se pokladniček, zajišťování přítomnosti při otevření
pokladničky apod., agenda veřejných sbírek, které vyhlásilo samo město,
a spolupracuje při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí
města,
připravuje, tvoří a zajišťuje realizaci projektů v rámci čerpání dotací a grantů ze
státního rozpočtu, územních rozpočtů kraje a strukturálních fondů EU,
vede agendu a shromažďuje údaje o žadatelích o dotace z rozpočtu města
o přijímání žádostí o dotaci,
o kontrola podmínek stanovených městem pro přidělení dotace, ,
o zpracování a předložení žádostí orgánům města ke schválení,
o vyhotovení veřejnoprávních smluv se žadateli a zjištění podpisů smluv
žadateli,
o přijímání a následná finanční kontrola vyúčtování dotací,
o vypracování závěrečné zprávy a její předložení orgánům města.
spolupracuje na přípravě a zadávání veřejných zakázek města v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Svoboda nad
Úpou a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako
zadavatele veřejných zakázek,
s firmou zabezpečující ostrahu objektů MěÚ přístup zaměstnanců do objektu MěÚ,
vykonává funkci administrátora oprávněných přístupů v rámci zabezpečovacího
o
o
o

-

-

-

-

-

-
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systému, vydává vnitřní směrnici se specifikací systému a povinnostmi
zaměstnanců při používání,
vede evidenci klíčů a klíčových systémů od objektů v majetku města (radnice,
sportovní hala, požární zbrojnice), přiděluje klíče oprávněným zaměstnancům a
stanovuje oprávnění přístupů zaměstnancům MěÚ,
vede evidenci služebních mobilních telefonů, uzavírá se zaměstnanci Dohody o
užívání služebních mobilů, nastavuje měsíční limity čerpání,
vede a aktualizuje evidenci všech razítek MěÚ včetně úředních s malým i velkým
státním znakem,
vede evidenci a vydává parkovací karty na parkovací plochu za radnicí.

1.2 Hospodářsko – správní odbor
Hospodářsko – správní odbor zabezpečuje:
- vede centrální evidenci uzavřených smluv v rámci útvaru,
- hospodářskou správu budov v majetku města, zajišťování běžných oprav a údržby
budov a technických zařízení v budovách,
- vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního
úřadu na úseku dopravně - správních agend:
o podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů – vykonává působnost silničního správního úřadu rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních
komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie a vykonává
působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s
výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
o spolupráce s Dopravním inspektorátem Policie ČR na dopravním značení
-

vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního
úřadu:
o na úseku místních poplatků jako správce daně podle zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád pro místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných
obecně závazných vyhlášek města, zejména poplatku za využívání
odpadového systému, ze psů, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného
prostranství, rekreační a lázeňský poplatek,
o vymáhá místní poplatky dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
v platném znění, provádí příjem pohledávek hrazených v hotovosti,
o sleduje insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění a přihlašuje
pohledávky města na úseku místních poplatků, je-li to ekonomicky účelné
a efektivní,

-

v oblasti samostatné působnosti:
o zajišťuje pořizování, projednávání a předkládá materiály pro schvalování a
vydání územně plánovací dokumentace města podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
o spolupracuje na přípravě podkladů pro roční plán investičních akcí města,
o připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města (např.
zpracování projektové dokumentace, předání staveniště zhotoviteli díla,
kontrolu časové návaznosti prací a jejich koordinaci, průběžnou kontrolu
plnění díla a dodržení termínů, přebírání dokončených prací)
o připravuje a zajišťuje investiční výstavbu a opravy včetně projektové
přípravy dle schváleného plánu stavební činnosti a rozpočtu
o zajišťuje provádění technického dozoru nad investičními akcemi, kontrolu
jejich realizace a provádění prací
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zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru
nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní
evidenci města,
o spolupracuje na přípravě a zadávání veřejných zakázek města v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
města Svoboda nad Úpou a připravuje podklady pro rozhodování orgánů
města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,
o na základě pověření starostou zastupuje město jako účastníka řízení v
řízeních dle stavebního zákona a připravuje podklady pro rozhodování
orgánů města o úkonech města jako účastníka uvedených správních řízení,
na úseku majetkoprávním zabezpečuje přípravu majetkoprávních smluv města,
vede evidenci uzavřených majetkoprávních smluv města a zabezpečuje kontrolu
jejich dodržování,
správu nemovitého majetku města a kontrolu správy nemovitého majetku města,
agendu spojenou s řešením majetkoprávních záležitostí na úseku správy majetku
města,
vykonává činnost členů a vedoucích dílčích inventarizačních komisí pro
inventarizaci majetku města včetně svěřeného majetku příspěvkovým organizacím
zřízeným městem,
agenda Stavebního úřadu:
o spolupracuje na přípravě územně plánovacích podkladů pro dlouhodobou
koncepci výstavby města včetně zájmového území, zejména z hlediska
souladu s koncepcí územního plánování,
o vede územní řízení o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území,
změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo
scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu, případně uzavírá
veřejnoprávní smlouvy se žadatelem,
o vydává územní rozhodnutí, územně plánovací informaci,
o vydává územní souhlas
o rozhoduje o prodloužení platnosti a změně územního rozhodnutí,
o vydává opatření obecné povahy,
o projednává přestupky a delikty a ukládá sankce dle stavebního zákona,
o vede agendy přestupkového řízení dle stavebního zákona,
o projednává připravované stavby s investorem dle vyhlášky o dokumentaci
staveb,
o povoluje stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce vyžadující
povolení a ohlášení dle stavebního zákona, případně uzavírá veřejnoprávní
smlouvy se žadatelem,
o vydává k ohlašované stavbě souhlas s provedením stavby, terénní úpravy
nebo zařízení,
o ukládá opatření na sousedním pozemku,
o provádí kontrolní prohlídky staveb,
o povoluje změny stavby před dokončením,
o rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení,
o povoluje změnu, vydává souhlas se změnou užívání stavby,
o povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, nařizuje
neodkladné odstranění stavby, zabezpečovací práce, nezbytné úpravy,
údržbu stavby a vyklizení stavby.
o zajišťuje výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu
- soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany
práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním
jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů
k jeho provedení
o zajišťuje výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a
stavebního úřadu
o

-
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vydává kolaudační souhlas, vydává povolení k předčasnému užívání staveb
a rozhodnutí o zkušebním provozu
o vydává povolení k dělení a scelování pozemků,
o přiděluje čísla popisná a evidenční pro město Svobodu nad Úpou, vede
jejich evidenci
na úseku životního prostředí a zemědělství v oblasti samostatné působnosti
zabezpečuje, případně koordinuje plnění úkolů obce:
o Podle § 46 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon) zveřejní nařízení mimořádných
veterinárních opatření krajské veterinární správy,
o
při posuzování vlivů činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů (zveřejnění informace o záměru),
o podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. zajišťuje nakládání s odpady
dle zákona o odpadech, smlouvy o využití nebo likvidaci komunálních
odpadů, zpracování plánu odpadového hospodářství obce), podílí se na
přípravě OZV obce o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (§ 17 odst. 2), vede
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, zajišťuje
zpracování ročního hlášení o odpadech atd.,
o vykonává funkci správce městské veřejné zeleně, plánuje rekonstrukce a
údržbu veřejné zeleně a provádí kontrolu ve věcech zajištění údržby a
správy veřejné zeleně,
o podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů se zapojuje do ochrany přírody a krajiny v územním
obvodu,
na úseku životního prostředí a zemědělství vykonává státní správu v základním
rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu:
o podle § 46 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) zajišťuje vydání
nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních a dohlíží na
jejich plnění, schvaluje místa pro svody zvířat, trhy se zvířaty a k prodeji
živočišných produktů,
o podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, např. vydávání
vyjádření k řízení podle § 11 odst. 4 písm. b), vydávání vyhlášky, kterou
vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, vydávání
vyhlášky, kterou stanoví podmínky pro spalování suchého rostlinného
materiálu v otevřeném ohništi,
o podle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, např. provádí kontrolní
činnosti u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a
fyzických osob nepodnikajících, (zda podnikající osoby využívají oprávněně
systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem a zda se
občané zbavují odpadu legálně), ukládá pokuty, může stanovit opatření a
lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím, ukládá fyzickým
osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69,
o podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů za obec povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní
výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě, vede
přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a
pěšinách ve správním obvodu, jako pověřený OÚ vydává závazná
stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků, projednává
záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1, vydává
rozhodnutí o vyhlášení nebo rušení památných stromů, jejich ochranných
pásem, předává dokumentaci o památných stromech a smluvně
o

-

-
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chráněných památných stromech do ústředního seznamu, vydává souhlasy
k ošetřování památných stromů, činnostem v ochranných pásmech,
povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů, uzavírá dohody jde-li o
památné stromy, vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně
přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území
obcí,
podle zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, obecní úřad v případě zjištění informace o důvodném
podezření z výskytu škodlivého organismu neprodleně ohlásí tuto informaci
písemně rostlinolékařské správě (§ 9), přijímá ohlášení údajů o
stanovištích včelstev a hromadném letu včel a poskytne je na vyžádání
ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků v jeho správním území,
podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů rozhoduje podle § 26 odst. 2 písm.
a), b) o povinnosti veřejné služby podle § 22 na území obce, pokud obec
není provozovatelem, dále rozhoduje o vydání opatření obecné povahy
podle § 15 odst. 4 až 6, o dočasném omezení užívání pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu
podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) jako obecní úřad upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje
podle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami,
nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice.

1.3 Útvar - Ostatní
Útvar – Ostatní zabezpečuje:
- komplexní zpracování mzdové agendy zaměstnanců zařazených do městského
úřadu, zaměstnanců města nezařazených do městského úřadu a členů
Zastupitelstva, výborů Zastupitelstva a komisí rady, zaměstnanců městské policie,
vedení přehledů o platech a jejich struktuře a přehledu o ostatních složkách platu
- zpracování agendy nemocenských dávek a nemocenského pojištění,
- vedení evidence zdravotních pojišťoven všech zaměstnanců úřadu a uvolněných
zastupitelů
- zpracování evidence pojistného na sociální pojištění, důchodové pojištění a
zdravotní pojištění zaměstnanců města,
- provádění ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
- za správnost výpočtů a zpracování mzdové agendy (platy, odměny, odměny z
dohod apod.) a příslušných povinných odvodů plně odpovídá účetní II (mzdová
účetní)
- vyhotovování ročního výkazu zaměstnávání osob se ZPS,
- výplatu cestovních náhrad,
- evidenci stravenek pro zaměstnance MěÚ a uvolněné zastupitele
- komplexní zpracování informačního systému o platech,
- vede centrální evidenci uzavřených smluv za svůj útvar,
- rozvoz novin Svoboda fórum a vyúčtování s prodejci periodika
- provoz telefonní ústředny úřadu,
- spisovou službu úřadu – činnost podatelny a výpravny, vč. spolupráce na
skartačním řízení
- ověřování pravosti listin, dokumentů a podpisů pro veřejnost,
- kopírovací služby pro občany v souvislosti s vyřizováním úředních záležitostí,
- žádosti o výpis z rejstříku trestů,
- vydávání ověřených výstupů ze systému Czech Point,
- vykonává státní správu v působnosti obecního úřadu, v rozsahu pověřeného
obecního úřadu:
o na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (např. přihlašování k trvalému
Strana 7/8

Organizační řád MěÚ Svoboda nad Úpou a města Svobody nad Úpou

-

-

-

-

účinnost od 01.06.2019

pobytu, vedení evidence obyvatel, zpracovávání údajů, rušení trvalých
pobytů),
o na úseku matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (např. vedení matričních knih a sbírky listin, kontrola vedení
matričních knih u matričních úřadů příslušného správního obvodu,
vystavování matričních dokladů),
o podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování (např. vidimace, legalizace,
zabezpečení metodiky pro obce v daném správním obvodu, ověřování
způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie
s listinou a ověřování pravosti podpisu),
na úseku finanční účtárny vede účetnictví města, provádí za město platební a
zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města,
zajišťuje provedení řádných a mimořádných inventarizací veškerého majetku a
závazků města,
provádí veškerou fakturaci města (vydané faktury),
na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města, metodicky
řídí a kontroluje činnost příručních pokladen úřadu,
na úseku rozpočtu města zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města
za uplynulý kalendářní rok včetně všech příloh a předkládá je k projednání
Zastupitelstvu města a zpracovává příslušný materiál pro Zastupitelstvo města.
Zpracovává podklady ke schválení účetní závěrky města za uplynulý kalendářní
rok, předkládá je k projednání Zastupitelstvu města.
provádí řídící kontrolu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a vyhlášky
č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění – role správce rozpočtu a účetní,
na úseku účelových fondů města zabezpečuje agendu sociálního fondu
zaměstnavatele,
finanční vztahy se státem a krajem, dobrovolnými svazky obcí a dalšími
subjekty, vyúčtování přijatých dotací a finanční vypořádání dotací se státním
rozpočtem,
zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za město a přiznání k dani
z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení za příslušné zdaňovací období,
evidenci veškerých pohledávek Města, zajištění vymáhání pohledávek,
předkládání návrhů ve věcech pohledávek města orgánům města po konzultaci s
tajemníkem,
úkoly při výplatách peněžitých darů a dotací, které schválily příslušné orgány
města a zajištění uzavření příslušných smluv na dary a dotace (dotační
programy),
likvidaci cestovních náhrad podle platných předpisů,
u příspěvkových organizací, vůči nimž město plní funkci zřizovatele zajišťuje:
o vedení mzdové agendy pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou
službou dle pokynů ředitelky PO,
o komplexní
zpracování
účetnictví
příspěvkové
organizace
Dům
s pečovatelskou službou dle pokynů ředitelky PO,
o metodiku vedení účetnictví,
o kontrolu správnosti účetních závěrek a jejich předání na KÚ a kontrolu
inventurních soupisů majetku.
o zpracovává informace předané příspěvkovými organizacemi a připravuje
podklady pro jednání Rady města ve věci schvalování účetních závěrek
příspěvkových organizací,
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vede evidenci ztrát a nálezů,
v oblasti sociální, a to v samostatné působnosti:
o přijímá žádosti o uzavření nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou,
vede evidenci žadatelů o nájem bytu v DPS,
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žádá ORP Trutnov o doporučení k uzavření a vypovězení smlouvy o nájmu
bytu zvláštního určení podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
o zajišťuje výkon trestu obecně prospěšných prací,
v oblasti sociální vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené
působnosti obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu:
o podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů a podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje výkon sociální práce,
o poskytuje odborné sociální poradenství osobám v hmotné nouzi, osobám
ohroženým sociálním vyloučením, zadlužením či exekucí,
v oblasti sociální vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené
působnosti obecního úřadu:
o vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka osobám omezeným ve
svéprávnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
o podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (rozhodování o ustanovení
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad ním),
zajišťuje a vede komplexní evidenci majetku města,
zajišťuje inventarizaci majetku města (vyhotovení inventarizačních soupisů,
spolupráce s inventarizačními komisemi)
zajišťuje pojištění majetku města, hlásí škodní události na majetku města
pojišťovně a vyřizuje za město průběh škodní události až do fáze vyřízení škodní
události,
vykonává činnost členů a vedoucích dílčích inventarizačních komisí pro
inventarizaci majetku města včetně svěřeného majetku příspěvkovým organizacím
zřízeným městem,
na úseku životního prostředí a zemědělství vykonává státní správu v základním
rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a pověřeného obecního
úřadu:
o podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů vydává rybářské lístky žadatelům, kteří mají v jeho
správním obvodu trvalý pobyt nebo cizincům, kteří se v jeho obvodu
zdržují.
o

-

-

-

1.3.1 IT technik:
zabezpečuje:
- Zajišťuje koncepční rozvoj informačního systému Městského úřadu Svoboda nad
Úpou, příspěvkových organizací zřízených Městem Svoboda nad Úpou (ZŠ a MŠ
včetně školní jídelny, DPS), organizačních složek města (městská knihovna a
JSDH), dále jen "organizace města",
- Zajišťuje komplexní správu počítačové sítě včetně serveru, databází lokálních IS,
správu přístupových práv včetně přístupu do Informačního systému datových
schránek pro všechny organizace města
- Zajišťuje a zodpovídá za zálohování veškerých dat, instalace a aktualizace
aplikací, a kontroluje softwarové licence pro všechny organizace města.
- Spolupracuje s IT techniky jednotlivých softwarů, které využívají organizace
města, zejména od fy Gordic, Vita sofware,Gramis, MOBISYS, Tcars system,
Codexis, knihovní systém Tritius, školní Bakaláři, Zajíc pro peč. službu,
elektronická bankovnictví... atd.
- Zajišťuje komplexní správu elektronických podpisů, el. značek a časových razítek
pro všechny organizace města v souladu s nařízením eIDAS
- Zajišťuje kontrolu, servis a obnovu výpočetní techniky včetně příslušenství,
komunikačních a multimediálních zařízení pro všechny organizace města
- Zajišťuje ve spolupráci s providerem provoz internetu pro všechny organizace
města včetně wi-fi připojení v rámci organizací města
- Zajišťuje a spravuje obsah elektronické úřední desky města
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-

Zajišťuje správu pevných i mobilních telefonů a telefonní ústředny pro všechny
organizace města
Zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti výpočetní techniky a informačních
systémů pro všechny organizace města
Ve spolupráci s orgány veřejné správy zajišťuje kompatibilitu používaných
informačních technologií s veřejnými informačními systémy (např. ČÚZK, Czech
POINT, IS o ISVC, RPP AIS Působnostní, Správa základních registrů atd.)
Komplexní správa emailových účtů jednotlivých uživatelů a domény musvoboda.cz
Zajišťuje správu uživatelů CzechPOINT, včetně správy a instalace certifikátů
Podílí se na elektronické skartaci dokumentů v rámci povinné elektronické spisové
služby
Zajišťuje provoz a aktualizaci webových stránek pro všechny organizace města,
zajišťuje a podílí se na tvorbě nových stránek Města Svobody nad Úpou, včetně
facebookových profilů
Zajišťuje správu zabezpečovacího systému JABLOTRON pro město, případně další
v rámci organizací města
Zajišťuje správu a funkčnost kamerových systémů organizací města
Podílí se na tvorbě periodika Svoboda forum dle požadavků redakční rady
Zajišťuje a zodpovídá za bezpečnost a ochranu dat v souladu s nařízením o GDPR,
zodpovídá za aktuální antivirové programy, zodpovídá za implementaci
bezpečnostních opatření na ochranu dat

1.3.2 Webmaster:
zabezpečuje:
- provoz a aktualizaci internetových stránek města
www.musvoboda.cz ve spolupráci s IT technikem.

a

městského

úřadu

1.3.3 Uklízečka:
zabezpečuje:
-

-

Pravidelný úklid vymezených prostor Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou,
kterými jsou:
o sociální referát, finanční a správní referátu, kancelář vedoucího
technické čety, to vše v 1. patře MěÚ, včetně spojovací chodby pro
veřejnost mezi kancelářemi
o prostory obřadní síně v 1. patře, včetně sociálního zařízení
o kancelář starosty a tajemnice včetně sociálního zařízení ve 2. patře
MěÚ
o kuchyňka ve 2. patře MěÚ,
o kancelář hospodářsko – správního odboru ve 2. patře MěÚ včetně malé
jednací místnosti a sociálního zařízení
o zasedací místnost ve 2. patře MěÚ
o prostory velké zasedací místnosti včetně předsálí a sociálního zařízení
v přízemí MěÚ
o chodby a schodiště v přízemí, v 1. a 2. patře MěÚ
Pravidelný úklid vymezených prostor zahrnuje činnosti, které budou
vykonávány v určitých intervalech, resp. časových obdobích takto:
• 1x měsíčně
- venkovní údržba nábytku a dveří ve všech vymezených prostorách
omytím + přípravek na nábytek včetně skleněných částí, odstranění
prachu a nečistot
- údržba veškerých obkladových částí na všech sociálních zařízeních a
kuchyněk pomocí dezinfekčních prostředků
- omytí okenních parapetů
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•

•

•

1x týdně
- venkovní údržba pracovních stolů omytím + přípravek na nábytek
(pouze volně přístupných částí, kde nejsou uloženy písemnosti),
odstranění prachu a nečistot
- údržba ostatních kancelářských součástí, kde nehrozí poškození
nebo zásah elektrickým proudem, např. židle, květinová výzdoba,
keramika, telefonní přístroje, poličky aj., mimo zařízení PC techniky
- čištění zrcadlových ploch v obřadní síni a údržba veškerého
dřevěného obložení a nábytku v obřadní síni
- údržba a čištění obslužných pultů v 1.patře, včetně skleněné plochy
- údržba kamenného schodiště z 2. patra do 1.patra mokrou cestou
včetně podesty
- údržba schodišťového zábradlí kolem veškerých schodišť,
- údržba chodbového dřevěného obložení, obrazů, skříní na hasičské
přístroje aj., odstranění nečistot a prachu včetně květinové výzdoby
denně
- denní údržba sociálních zařízení, zejména toalet a umyvadel –
dezinfekce, vytření prostor, doplnění hygienických prostředků
(toaletní papír, mýdlo, toaletní ručníky), likvidace obsahu
hygienických košů
- vysypávání odpadkových košů a boxů na tříděný odpad (do
příslušných kontejnerů umístěných za úřadem) v kancelářích
- vysávání prostor, kde se nacházejí koberce
- mytí nádobí ve 2. patře v kuchyňce (u zasedací místnosti ve 2.
patře)
- údržba kamenného schodiště z 2. patra do 1. patra suchou cestou
- údržba schodiště z 1. patra do přízemí mokrou cestou, včetně
chodby v 1. patře a v přízemí a podesty v mezipatře
podle potřeby
- vymytí lednice v kuchyňce ve 2. patře (u zasedací místnosti ve 2.
patře) a likvidace závadného obsahu
- na základě nových skutečností vyplývajících z chodu úřadů a podle
pokynů tajemník

1.4 Útvar - Knihovna
Knihovna zabezpečuje:
-

sledování knižního trhu prostřednictvím médií včetně výběru novinek
nákup knih přímo v prodejně, od dealerů, nakladatelů, autorů a z internet. Obchodů,
knihovnických pomůcek

-

výběr knih od dárců

-

průběžné nahrazování opotřebovaných titulů stejnými

-

opravy knih

-

vyřazování zastaralých, ztracených, poškozených knih

-

katalogizace knih - zanesení do knihovnického programu podle mezinárodních standardů

-

osignování, zabalení knih, označování knih čárovým kódem

-

zařazování knih do tematického oddělení knihovny, případně převedení do skladu

-

evidence periodik - jejich výběr dle anket mezi čtenáři

-

pravidelné revize knihovního fondu v souladu s knihovním zákonem

-

meziknihovní výpůjční služba - vyhledání, objednání apod.

-

agenda čtenářů - přihlašování, odhlašování, tisk průkazů a přihlášek, atd.

-

evidence a zpracování upomínek prostřednictvím SMS modulu

-

evidence rezervovaných titulů, vyrozumění čtenáře o připraveném titulu

-

bibliograficko-informační služba - rešerše, kopírování částí dokumentů z fondu
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-

výběr a evidence všech poplatků dle ceníku, výběr poplatků

-

obsluha počítačů - drobná údržba programů i zařízení

-

údržba on-line katalogu včetně dat

-

průběžné seznamování s prací na PC - zejména v případě seniorů
vedení agendy dočasných návštěvníků - především pacientů z Janských Lázní - knihy i
internet

-

Denní zařazování knih do výpůjčních polic

-

průběžný úklid knihovny a skladu, dle potřeby - podlaha, stoly, PC, regály, okna

-

vedení výpůjční agendy - čtenářská konta

-

vystavování novinek v interiéru knihovny

-

vyvěšování aktuálních informací o knihovně a dalších kulturních akcí ve městě či okolí
organizaci činnosti klubu Knihomol (roznos knih seniorům, výstavy v knihovně, literární
práce)

-

organizaci besed s MŠ a ZŠ - Svoboda, Mladé Buky, Janské Lázně
organizaci pravidelných akcí knihovny např. - přednášky, tvořivé dílny, Noc s Andersenem,
vánoční spaní, Týden knihoven, pasování prvňáčků na čtenáře

-

zpracování pravidelného ročního statistického výkazu

-

zpracování žádostí o granty, dotace apod.

-

prodej městských novin Svoboda forum
sledování legislativy, která se týká knihoven a s tím spojená aktualizace dokumentů
knihovny

-

aktualizaci informací na webu města v sekci knihovna

-

doručování knihovnických zásilek poštou – vlastní odnos

-

prodej vyřazených knih

-

účast na poradách a školeních v MěK Trutnov, v SVK Hradec Králové a v jiných knihovnách

-

příležitostné prodeje nových knih od vydavatelů za výhodné ceny
individuální práce se čtenářem v půjčovní době

1.5 Útvar - Stadion
Zaměstnanci útvaru zabezpečují:
Správa objektu čp. 222 (ubytovny) a objektů bez čp/če
1.

Pravidelný úklid všech objektů (vyjma pronajatých prostor jinému subjektu), zajišťování praní prádla z ubytovny,
likvidace odpadu

2.

Komplexní zajištění chodu ubytovny, včetně přípravy pokojů a lůžek pro ubytované klienty, evidence ubytovaných

3.

Zajištění bezpečnostních a požárních podmínek v objektu, kontrola ubytovaných a dohled nad dodržováním
požárního řádu a domovního řádu

4.

Provádění drobných oprav na ubytovně ve vlastní režii včetně vlastního zajištění materiálu a samotné realizace

5.

Sledování technického stavu objektu a nahlašování závadného stavu vlastníkovi

6.

Obsluha a zajištění ekonomického provozu kotelny pro celý objekt čp. 222

7.

Výběr příjmů za ubytování a týdenní odvod příjmů do pokladny MěÚ

8.

Provádění odečtů poměrových měřidel v objektu čp. 222 a předávání údajů na MěÚ jednou měsíčně

9.

Předkládání návrhů oprav, investičních záměrů, zlepšení služeb pro ubytované
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Správa venkovních ploch v areálu městského stadionu
1.

Pravidelná údržba hrací plochy hřiště, tj. pravidelné sekání, hnojení, zajištění provzdušnění trávníku

2.

Provádění údržby a oprav herních prvků dětského hřiště, pravidelné sekání plochy dětského hřiště, dohled nad
dodržováním provozního řádu pro dětské hřiště

3.

Provádění pravidelné údržby zbývajících ploch, zejména údržba veřejné zeleně, v zimních měsících provádění
vyhrnování sněhu ke vstupům do jednotlivých objektů v rámci areálu městského stadionu a parkovací plochy před
vstupem do areálu,

4.

Výběr příjmů z pronájmu hrací plochy hřiště a týdenní odvod příjmů do pokladny MěÚ

Správa sportovní haly čp. 344
1.

Komplexní kontrola stavu sportovního vybavení a zařízení haly, zhodnocování technického stavu a nahlašování
závadného stavu vlastníkovi objektu

2.

Zajišťování údržby a organizace provádění oprav vnitřního vybavení a zařízení haly ve spolupráci s vlastníkem

3.

Pravidelné sledování stavu vlhkosti a odpovědnost za správnou regulaci stavu vlhkosti dle pokynů dodavatele
dřevěného povrchu

4.

Komplexní obsluha kotelny objektu

5.

Provádění půjčování ozvučovací a světelné techniky na základě žádosti a dohled nad správnou manipulací s tímto
zařízením

6.

Zajištění bezpečnostních a požárních podmínek v objektu, dohled nad dodržováním provozního řádu sportovní
haly a schváleného harmonogramu cvičebních hodin

7.

Zajištění provádění pravidelného úklidu celého objektu, kontrola a doplňování hygienických prostředků

8.

Výběr jednorázových příjmů za využívání haly mimo schválený harmonogram a měsíční odvod příjmů do pokladny
MěÚ společně s předložením deníku evidence cvičebních hodin

9.

Obsluha klíčového systému haly včetně odpovědnosti za svěřený klíčový systém (samostatný protokol u tajemnice)

10.

Vedení provozních deníků sportovní haly - technický provozní deník a deník evidence cvičebních hodin (tento
předkládat MěÚ jednou měsíčně ke kontrole společně s vybranými příjmy)

Zajištění činnosti výdeje obědů v Domě s pečovatelskou službou v čase od 10,30 - 13,00 dle pokynů ředitele PO DPS
1. Výdej obědů v DPS každý pracovní den (do jídlonosičů pro rozvoz klientům pečovatelské služby)
2. Výdej obědů v DPS každý pracovní den přímo v jídelně klientům pečovatelské služby a zaměstnancům DPS
3. Mytí nádobí a gastronádob po výdeji obědů, běžný úklid kuchyně v DPS po vydání obědů

1.6 Útvar – Technická četa
Zaměstnanci útvaru zabezpečují:
řízení, kontrolu a odpovědnost za činnost zaměstnanců technické čety a zaměstnanců veřejně prospěšných prací,
zařazených v rámci Organizační struktury pod Městský úřad Svoboda nad Úpou (dále jen "pracovníci TČ") v souladu s
platnými předpisy, vedoucí TČ přímo řídí pracovníky TČ
přidělování konkrétních úkolů podřízeným pracovníkům TČ na jejich pracovištích a důsledná kontrola jejich včasného a
kvalitního plnění
koordinace, zajišťování, provádění a odpovědnost za údržbu a provozní stav místních komunikací a chodníků
koordinace, zajišťování, provádění a odpovědnost za pravidelnou údržbu vymezené veřejné zeleně v majetku města
(pravidelné sekání trávy, pravidelná údržba porostů veřejné zeleně)
koordinace, zajišťování, provádění a odpovědnost za pravidelný sběr a likvidaci odpadu z veřejných odpadových nádob
včetně úklidu kolem veřejných kontejnerových stání
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koordinace, zajišťování, provádění a odpovědnost za údržbu městských garáží (včetně pronajatých)
evidence, zajišťování a odpovědnost za pravidelné revizní kontroly a zprávy těch zařízení, u kterých jsou předepsané a
které jsou svěřeny útvaru na základě Dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí nebo jsou evidovány v majetku
města pod odpovědným pracovníkem TČ a jsou uloženy např. v městských garážích či na veřejném prostranství apod.
provádění a odpovědnost za proškolení, resp. instruktáže o bezpečnostních předpisech k jednotlivým svěřeným
předmětům dle Dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí nebo jsou evidovány v majetku města pod odpovědným
pracovníkem TČ. a jsou uloženy např. v městských garážích či na veřejném prostranství apod.
vedení a zodpovědnost za agendu o provozu vozidel, za správné vyplňování záznamů o provozu vozidel
pečování a zodpovědnost za veškeré svěřené dopravní prostředky a pracovní stroje na základě Dohod o odpovědnosti za
ztrátu svěřených věcí nebo dle evidence v majetku města pod odpovědným pracovníkem TČ, které jsou uloženy např. v
městských garážích či na veřejném prostranství apod., v rámci kterých je vymezen seznam svěřených prostředků, resp.
techniky v majetku města. V rámci této plné zodpovědnosti přiděluje vedoucí TČ svěřené prostředky pracovníkům TČ,
kteří jsou řádně proškolení a mají příslušná oprávnění se svěřenými prostředky pracovat, což je povinen si vedoucí TČ
vždy ověřit.
zajišťování a zodpovědnost za náhradní díly pro techniku města, pravidelnou údržbu a provádění technických prohlídek
vozidel
povinnost se účastnit inventarizace majetku města, který byl útvaru svěřen
zajišťování, pečování o osobní služební vozidlo pro místní správu, pravidelné doplňování pohonných hmot, udržování jej v
čistotě, zajišťování jeho parkování v městské garáži přes noc a víkendy
vedení evidence a zajišťování pracovních potřeb, technických prostředků a ochranných pracovních prostředků pro
pracovníky TČ v souladu s platnými právními předpisy a platnou vnitřní směrnicí zaměstnavatele
zajišťování a odpovědnost za vyvěšení státní vlajky na budově radnice v době státních svátků
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