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1. V Článku 16 Pověření odst. 1 nově zní: 

(1) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1): 

a) pověřuje odbor majetku města vydávat na základě žádosti nájemce za město jako 
pronajímatele písemný souhlas s podnájmem městského bytu nebo jeho části a 
s podnájmem nebytové prostory nebo její části, 

b) pověřuje odbor výstavby a územního plánování na základě žádosti vlastníka budovy 
rozhodovat o jejím přečíslování, 

c) pověřuje daňovou poradkyni města podepisováním daňových přiznání města, mimo 
přiznání k dani z nabytí nemovitostí, 

d) pověřuje vedoucího odboru majetku města k vydávání pokynů na vrácení přeplatků na 
nájmu – vydání tzv. bezdůvodného obohacení dle zvláštního předpisu 13), 

e) pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavíráním nájemních smluv o pronájmu 
reklamních ploch umístěných na nemovitostech ve vlastnictví města, 

f) pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavíráním smluv na pronájem pódia a 
konstrukce na zastřešení pódia na dobu kratší než 30 dnů, 

g) pověřuje vedoucího odboru majetku města k poskytování úlevy z nájmu na ubytovně 
města v ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové z objektivních důvodů, tj. hospitalizace 
ve zdravotnickém zařízení apod., 

h) pověřuje odbor majetku města nevyměřovat nájemné za pronájem pozemků z majetku 
města, pokud celkové roční nájemné nepřesáhne 10 Kč, 

i) pověřuje vedoucího odboru investic a rozvoje města k uzavírání a podpisu smluv o 
provedení stavby typu A – C se stavebníkem (investorem) nebo jeho zmocněncem na 
základě žádosti o provedení zásahu do  komunikací nebo pozemků ve vlastnictví města 
Moravská Třebová, 

j) pověřuje odbor majetku města k uzavírání smluv o připojení nového odběrného místa 
k distribuční soustavě elektrické energie nebo plynu ve vlastnictví města Moravská 
Třebová, 

k) pověřuje vedoucího odboru majetku města k prominutí nájmu za pronájem bytů a 
nebytových prostor v majetku města z objektivních důvodů způsobených na straně 
dodavatelů energií max. za 1 měsíc.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1) Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

13) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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2. Příloha č. 1 nově zní: 

 Příloha č. 1 

Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k 01.11.2022 
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3. Příloha č. 2 nově zní: 

Příloha č. 2 

Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do Organizační 
struktury Městského úřadu Moravská Třebová 

Celkový počet pracovních míst a pracovních úvazků, zařazených do Organizační 
struktury Městského úřadu Moravská Třebová je stanoven od 01.11.2022 takto: 

 

Odbor Počet 
pracovních 

míst 

Počet 
pracovních 

úvazků 

Tajemník 1 1 

Úsek personalistiky 1 1 

Odbor kancelář starosty a tajemníka 9 9 

Odbor finanční  9 9 

Odbor obecní živnostenský úřad 3 3 

Odbor vnitřních věcí 13 13 

Odbor majetku města 7 7 

Odbor investic a rozvoje města 5 5 

Odbor výstavby a územního plánování 7 7 

Odbor životního prostředí 8 8 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 12 12 

Odbor dopravy 9 9 

Městský úřad celkem 84 84 

 

4. V příloze č. 3 Článek 2 Odbor kancelář starosty a tajemníka (OKST) se v odst. 3 za 
písm. y) vkládají nová písm. z) a aa), která zní: 

z) koordinuje činnost svazku obcí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska: spolupráce 
s členskými obcemi, zajišťování výměny informací mezi obcemi a manažerem svazku, 
spolupráce s dalšími dotčenými subjekty, propagace svazku obcí,  

aa) zastupuje město v zájmových sdruženích a dobrovolných svazcích obcí s cílem 
zajistit rozvoj cestovního ruchu ve městě a širším regionu. 

 
5. V příloze č. 3 Článek 5 Odbor investic a správy majetku (OISM) nově zní: 

Článek 5 
Odbor majetku města (OMM) 

(1) Odbor majetku města v oblasti samostatné působnosti na úseku nemovitého 

majetku města 
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a) na úseku bytů vede evidenci městských bytů a evidenci nájemních smluv na byty, 
přijímá žádosti o byty a ubytování, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v 
těchto věcech a podklady pro soudní jednání v případech soudních řízení souvisejících 
s městskými byty (výpovědi z nájmu bytu, neoprávněné užívání bytu), kontroluje správu 
a údržbu bytového fondu, kontroluje činnost obstaravatelské organizace v oblasti 
bytového fondu, uzavírá nájemní smlouvy na pronájem bytů ve vybraných objektech, 

b) vydává souhlas s ubytováním v městských ubytovnách pro obstaravatelskou 
organizaci, vydává závazná stanoviska a doporučení dalšího postupu podle § 33 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

c) přijímá a eviduje žádosti o byty v Domech zvláštního určení města Moravská Třebová, 
připravuje podklady pro rozhodování orgánu města ve věcech týkajících se těchto bytů, 

d) na úseku nebytového fondu vede evidenci nebytových prostor a evidenci nájemních 
smluv, přijímá žádosti o nájmy, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v 
těchto věcech a podklady pro soudní jednání v případech soudních řízení souvisejících 
s městskými nebytovými prostory, kontroluje správu a údržbu nebytového fondu, 
kontroluje činnost obstaravatelské organizace v oblasti nebytového fondu, 

e) vede evidenci nemovitého majetku města v užívání příspěvkových organizací města a 
jiných právních subjektů, kontroluje jejich správu a údržbu,  

f) vede operativní evidenci nemovitého majetku města a odsouhlasuje ji s účetní evidencí 
vedenou odborem finančním, dále zabezpečuje účetní operace týkající se pozemků a 
ostatních nemovitostí města, připravuje podklady pro inventarizaci a likvidaci majetku 
města, 

g) zabezpečuje přípravu podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města a následně 
přípravu majetkoprávních smluv města, vede evidenci uzavřených majetkoprávních 
smluv města a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, 

h) zpracovává přijaté žádosti ve věci nakládání s nemovitým majetkem, podklady pro 
znalecké oceňování nemovitého majetku města, ověřuje majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a zajišťuje nabývací tituly k  nemovitostem města, 

i) zpracovává a připravuje podklady pro uzavírání smluv o služebnosti,  

j) připravuje podklady a realizuje pro prodej dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů, 

k) zpracovává a průběžně aktualizuje plán údržby a oprav nemovitého majetku města, 

l) dále zabezpečuje  

l. a. činnosti spojené s mapováním obecního majetku (historický majetek města) 
včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí, 

l. b. zveřejňování vyhlášených záměrů města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

l. c. zpracovávání a podávání přiznání daně z převodu nemovitostí,  

l. d. na základě pověření starostou zastupuje město jako vlastníka nemovitého majetku 
- účastníka řízení v  řízeních dle stavebního zákona a připravuje podklady pro 
rozhodování orgánů města ke stavebním záměrům, které se dotýkají majetku města, 

l. e. na základě pověření zastupitelstva města zastupuje město ve společenstvích 
vlastníků bytů, 
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l. f. na základě pověření zastupitelstva města zastupuje město v honebních 
společenstvech, 

l. g. na základě pověření zastupitelstva města uzavírá dodatky již uzavřených kupních 
smluv na prodej majetku města za účelem předčasného splacení kupní ceny, 

l. h. na základě pověření rady města vydává souhlas se zřízením sídla právnické 
osoby v objektech, které jsou majetkem města. 

(2) Odbor majetku města plní úkoly v oblasti samostatné působnosti na úseku movitého 
majetku města. 

(3) Odbor majetku města v oblasti samostatné působnosti na úseku komunálního 
hospodářství města 

a) zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města, 

b) zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení, 

c) zajišťuje a kontroluje údržbu veřejného osvětlení, 

d) zajišťuje a kontroluje údržbu dešťových silničních vpustí, kanalizací a vodovodů v 
majetku města, 

e) zajišťuje a kontroluje správu lesů ve vlastnictví města, 

f) zajišťuje správu toků majících vztah k majetku města,   

g) zastupuje město Moravská Třebová a vydává vyjádření v řízení o zvláštním užívání 
veřejného prostranství, 

h) spolupracuje s obstaravatelskou organizací na koncepčních záležitostech,  

i) zabezpečuje činnost bytové komise rady města, 

j) zajišťuje úkoly na úseku energetického hospodaření v objektech města z pohledu 
vlastníka: 

j. a. zajišťuje dle pokynů úkoly energetického managementu města, 

j. b. zajišťuje pravidelný monitoring spotřeby energií a vody v objektech a zařízeních v 
majetku města, vyhodnocení a analýzu spotřeby energií,  

j. c. monitoruje a vyhodnocuje energetické úspory garantované v rámci projektu 
energetických opatření realizovaných metodou EPC, 

j. d. zajišťuje organizaci výběrových řízení na dodavatele energií včetně sběru 
potřebných podkladů, 

k) spolupracuje s městským architektem. 

(4) Odbor majetku města vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené 
působnosti obecního úřadu 

a) podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (vydávání povolení k provozu 
výherních hracích přístrojů, loterií a tombol a v této souvislosti vykonává státní dozor a 
ukládá sankce za porušování zákona o loteriích), 

b) na úseku místních poplatků jako správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů, pro místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných obecně závazných 
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vyhlášek města (místní poplatky za užívání veřejného prostranství, za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
ze psů) a pro správní poplatky za provozované výherní hrací přístroje, 

c) vymáhá pohledávky města, vzniklé při činnosti odboru na úseku místních poplatků a 
správních poplatků, vydává exekuční příkazy. 

(5) Odbor majetku města vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené 
působnosti obecního úřadu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností na úseku vymáhání daní a poplatků a jiných 
peněžitých závazků ve věcech přenesené působnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a to pro rozhodnutí jím vydaná. 

(6) Odbor majetku města vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností - rozhoduje podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
(rozhodování o výši nájmů ve stanovených případech). 

(7) Odbor majetku města a správy majetku vykonává státní správu v rozsahu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností – vede evidenci válečných hrobů ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. V příloze č. 3 Článek 8 odst. 1 písm. c) nově zní: 

c) spolupracuje s odborem majetku města a odborem investic a rozvoje města na 
koncepcích stavebního rozvoje města, 

 

7. V příloze č. 3 se za Článek 11 Úsek personalistiky vkládá nový Článek 12 Odbor 
investic a rozvoje města, který zní: 

Článek 12 
Odbor investic a rozvoje města (OIRM) 

 

(1) Odbor investic a rozvoje města v oblasti samostatné působnosti na úseku rozvoje 

města 

a) je garantem veškerých rozvojových aktivit města, 

b) připravuje zpracování plánu rozvoje města, zastavovacích a regulačních podmínek pro 
vybrané části městského území, 

c) připravuje návrh a podmínky pro urbanistické a architektonické řešení významných 
lokalit města, 

d) koordinuje činnost městského architekta, 

e) je garantem realizace Regulačního plánu městské památkové rezervace, 

f) plní funkci zadavatele pořizování územně plánovací dokumentace města podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
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g) navrhuje roční a dlouhodobý plán investičních akcí města a spolupracuje s odborem 
finančním na návrhu finančního zajištění investičních akcí města, 

h) je garantem při vytipovávání krajských a celostátních grantů a následné metodické 
pomoci při jejich realizaci, 

i) zabezpečuje výkon projektového a dotačního managementu, vykonává činnost 
projektové kanceláře pro standardizaci vstupních dat pro zavádění nových projektů do 
Zásobníku projektů a jejich správné definice, 

j) připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města (např. příprava a projektová 
dokumentace akce, jednání s vlastníky pozemků, dotčenými orgány a investory, příprava 
smluv, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrská činnost, stavební 
dozor, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci, příprava návrhů pro 
rozhodování orgánů města), 

k) zabezpečuje zavedení dokončených nemovitých investic do evidence majetku města 
včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí, 

l) zabezpečuje řádný průběh zadávání veřejných zakázek města v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a připravuje podklady pro rozhodování 
orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek, 

m) na základě pověření starostou zastupuje město jako účastníka řízení v  územních 
řízeních dle § 85, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě připravuje podklady pro 
rozhodování orgánů města o úkonech města jako účastníka uvedených správních řízení,  

n) v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dává stavebnímu úřadu 
vyjádření k záměrům investorů v územním řízení, vyjadřuje se též k dělení či scelování 
pozemků a ke změně druhu pozemků na území města, 

o) zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (podpora rozvoje podnikatelských aktivit), 

p) zajišťuje tvorbu městského interiéru, 

q) zajišťuje péči o kulturní památky ve vlastnictví města, 

r) zpracovává žádosti o dotace z veřejných rozpočtů na investiční akce města, 

s) spolupracuje při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města, 

t) návrhy na prodej, nákup nebo pronájem nemovitostí z majetku nebo do majetku města 
posuzuje na podkladě regulačních plánů města, 

u) plní úkoly při správě nemovitého majetku města (podklady pro aktualizace plánu 
údržby a oprav nemovitého majetku města, zajišťování oprav a rekonstrukcí) v souladu s 
vnitřním předpisem Zásady správy nemovitého majetku města, 

v) plní úkoly na úseku infrastrukturního majetku města – kanalizace, zastupuje město 
v záležitostech týkajících se koordinace a kontrolní činnosti provozovatele kanalizační 
sítě města, a to především: 

v. a. spolupracuje s OF a provozovatelem kanalizace na úseku evidence majetku a 
tvorby kalkulačního vzorce, 

v. b. zabezpečuje koordinační činnost týkající se kontroly stavu kanalizace, 
odsouhlasování plánu oprav a investic a dalšího rozvoje kanalizační sítě apod., 
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v. c. zabezpečuje kontrolní činnost spočívající v kontrole četnosti oprav kanalizace, 
jejich evidence, kvality provádění, předávání, vyhodnocení apod. 

(2) Odbor investic a rozvoje města na úseku samostatné působnosti v oblasti 

ekonomického rozvoje města:  

a) zpracovává návrhy koncepčních řešení v oblasti ekonomiky a strategie města, 

b) zajišťuje naplňování závěrů vyplývajících ze Strategického plánu rozvoje města 
Moravská Třebová a Strategického plánu rozvoje mikroregionu Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko, 

c) zabezpečuje přípravu projektů pro financování z externích zdrojů, které mají vliv na 
podnikatelské prostředí ve městě a mikroregionu (ze Strukturálních fondů Evropské unie, 
v rámci dotačních titulů státních orgánů, nestátních institucí, atd.), 

d) zabezpečuje činnost výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoje města, 

e) je gestorem využití průmyslové zóny města, připravuje a aktualizuje materiály 
analyzující investiční možnosti v Moravské Třebové pro potřeby potenciálních investorů 
ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic Czech Invest aktualizuje 
údaje o průmyslové zóně v Moravské Třebové,      

f) koordinuje spolupráci města a podnikatelského sektoru, 

g) koordinuje činnosti vztahující se k vytváření podnikatelského prostředí v rámci 
městského úřadu, spolupracuje s odbory městského úřadu (zlepšování odezvy města 
vůči požadavkům podniků, zrychlení vyřizování žádostí), 

h) zajišťuje zapojení města do činností regionálního významu na podporu podnikání, 

i) v příslušném rozsahu plní úkoly uvedené v článku 1 přílohy č. 3 tohoto organizačního 
řádu. 

(3) Odbor investic a rozvoje města vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů - zajišťuje úkoly spojené s procesem podpory 

regionálního rozvoje (poskytuje součinnost ministerstvu pro místní rozvoj a 

Pardubickému kraji při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a státních 

programů regionálního rozvoje kraje). 

(4) Odbor investic a rozvoje města v oblasti samostatné působnosti na úseku 

komunálního hospodářství města 

a) zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na provádění kontroly ve věcech údržby a 
správy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve vlastnictví 
města, podílí se na zastupování města – vlastníka komunikace jako účastníka řízení dle 
výše uvedeného zákona,  

b) zabezpečuje úkoly na úseku místní dopravy ve městě. 
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