Pracovní materiál č. 7.0.
ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI MÍSTOSTAROSTŮ
Pracovní materiál pro 02. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27.11. 2014
Zpracoval: Bc. Jan Macák, pracovník vnitřní kontroly
Předkládá: Bc. Karel Lukeš, starosta

Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje:
Úkoly uvolněného místostarosty a neuvolněného místostarosty, které vyplynuly z rozdělení
kompetencí mezi starostou a místostarosty dle textu uvedeného v příloze č. / tohoto
usnesení.
Zastupitelstvo města ukládá:
Řídit se při plnění úkolů schválených úkolů místostarostů, které vyplynuly z rozdělení
kompetencí mezi starostou a místostarosty dle textu uvedeného v příloze č. / tohoto
usnesení.
Z: místostarostové
T: trvale
Přílohy :
Rozdělení působnosti starosty a místostarostů
Důvodová zpráva :
Rozdělení působností je vhodný způsob rozdělení si úkolů obou uvolněných zastupitelů
a neuvolněného místostarosty, aby nedocházelo k dvojkolejnosti v řešení různých
problematik města. Definitivní znění může být i nadále upravováno, zejména po ustanovení
výborů a komisí.
Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ustanovení § 103 odst. 4 písm. g)
vyplývá, že „starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu
radou obce“ a zároveň ustanovení § 104 uvádí: „(1) 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 (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1)“.
Při 01. zasedání Rady města Stříbra byly schváleny úkoly starosty při rozdělení působnosti
uvolněných zastupitelů. Ostatní úkoly v kompetenci místostarosty se předkládají na zasedání
zastupitelstva, kde plníme podmínky ustanovení § 104 zákona o obcích.
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Rozdělení působnosti
Příloha č.
02. jednání Zastupitelstva města Stříbra ze dne 27.11.2014

ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ
STAROSTA:
Zastupování města navenek, právní úkony spojené s funkcí starosty.
Podepisování listin a smluv vyjma agendy svěřené odpovědným pracovníkům městského
úřadu v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu ve Stříbře a jejich pracovním
zařazením.
Vztahy města k ostatním stupňům veřejné správy.
Činnost samosprávných orgánů města:
• zastupitelstva města
• rady města
• místostarosty při pověření zastupováním
• městského úřadu a tajemníka
Činnost orgánů města v oblasti přenesené působnosti (přeneseného výkonu státní správy):
• zastupitelstva města (územní plánování)
• rady města (nařízení města)
• městského úřadu (výkon státní správy)
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Volební agenda.
Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
• Svaz měst a obcí České republiky
• Stříbrský region
• Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
• Euregio Egrensis
• MAS Český západ
Spolupráce města Stříbra ve vztazích se zahraničními partnerskými městy.
Program rozvoje města a koncepční plánování v jednotlivých oblastech programu.
Působnost v oblasti ochrany obyvatelstva ve vojenské i civilní části, spolupráce s Armádou
ČR.
Působnost v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, řízení Městské policie, spolupráce
s Policií ČR.
Finanční záležitosti města a jeho ekonomika, majetek města a jeho inventarizace.
Zastupování města v soudních sporech.
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Rozdělení působnosti
Příloha č.
02. jednání Zastupitelstva města Stříbra ze dne 27.11.2014
Komunální problematika částí města Stříbra: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov,
Otročín, Těchlovice.
Působnost samosprávy v oblastech:
• tělovýchovy, sportu a využití volného času
• dopravy a spojů včetně MHD
• zdravotnictví a sociální problematiky
• problematiky národnostních menšin
• nestátního neziskového sektoru (nadace, občanská sdružení, spolky, kluby, občanské
iniciativy)
• školství, vzdělávání, výchovy a mládeže
• kultury a společenských aktivit
• církví a náboženských organizací
• průmyslových a zemědělských společností
Činnost příspěvkových organizací, organizačních složek a dalších institucí zřízených
městem:
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů
• Zdravotnické zařízení Stříbro
• Pečovatelská služba (Odbor sociální)
• Klub důchodců
• Základní školy, Mateřská škola a ZUŠ
• Městské kulturní středisko Stříbro včetně oddělení Městské knihovny
• Lesy města Stříbra, s.r.o.
• Dům dětí a mládeže Stříbro
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
• finanční výbor
• výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občan
• výbor pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu
• komise havarijní a povodňová
• komise Sbor pro občanské záležitosti
• komise pro kulturu a sport
• komise pro výchovu a vzdělávání
Koordinace činností a kontrola účasti města ve státních a přeshraničních dotačních titulech:
• Program regenerace MPR a MPZ
• Program záchrany architektonického dědictví

UVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA:
Výkon ve všech oblastech představitele města na základě pověření při nepřítomnosti
starosty.
Podíl na řízení zasedání samosprávných orgánů města:
• zastupitelstva města
• rady města
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
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Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
•
•
•
•

Západočeské energetické sdružení obcí
Mikroregion Hracholusky
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Geoloci o.p.s.

Koordinace činností a kontrola účasti města ve státních a přeshraničních dotačních titulech:
• Program podpory výstavby bytového fondu
• Fond rozvoje bydlení na území města Stříbra
• Státní fond životního prostředí
• Státní fond dopravní infrastruktury
• Fondy Evropské unie
• Další průběžně vznikající nebo dosažitelné fondy a dotační tituly
Působnost samosprávy v oblastech:
• cestovního ruchu a propagace
• výstavby, oprav a údržby u vlastní investiční činnosti města i u akcí ostatních investorů
• bydlení a bytový fond
• životního prostředí a odpadového hospodářství
• vodního hospodářství
• energetiky a tepelného hospodářství
• obchodu, služeb, živnostenských sdružení, Hospodářské komory
• obnovy historických památek
Činnost obchodních společností, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených
městem:
• Správa majetku města Stříbra, s.r.o.
• Nadace Jakoubka ze Stříbra
• Městské muzeum
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
• výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra
• výbor kontrolní
• komise pro výběrová řízení
• komise Pracovní skupina programu regenerace MPZ Stříbro

NEUVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA:
•
•
•

výbor pro části města Stříbra
vedení bytové komise
další úkoly uložené starostou města

Schváleno usnesením Rady města Stříbra ze dne 19.11.2014 a úkoly
místostarostů předloženy 02. zasedání Zastupitelstvu města Stříbra dne
27.11.2014.
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