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 Město Moravská Třebová 2 

 Vnitřní předpis č. 5/2019, dodatek č. 1  

Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová 

 

Organizační řád Městského úřadu Moravská Třebová se mění takto: 

1. V článku 1 odst. (2) se slova "(kompetence odborů a oddělení)" nahrazují slovy 

"(kompetence odborů, úseků a oddělení)" a dále slova "(odbory a oddělení)" se 

nahrazují slovy "(odbory, úseky a oddělení)". 

2. V článku 3 odst. (2) se slova " Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti odbory 

úřadu (dále jen „odbor“) a oddělení úřadu (dále jen „oddělení“)" nahrazují slovy "Rada 

zřídila pro jednotlivé činnosti odbory úřadu (dále jen „odbor“), úseky úřadu (dále jen 

"úsek") a oddělení úřadu (dále jen „oddělení“)". 

3. Článek 4 odst. (2) nově zní: 

"(2) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a za plnění úkolů úřadu v samostatné i 

přenesené působnosti je odpovědný starostovi. Tajemník řídí a kontroluje činnost 

zaměstnanců města zařazených do úřadu a není-li dále stanoveno jinak, je 

pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů, případně přímým nadřízeným 

zaměstnanců města zařazených do úřadu, kteří jsou tajemníkovi dle organizační 

struktury přímo podřízeni." 

4. Článek 9 odst. (2) písm. n) nově zní: 

"n) určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů a 

zaměstnancům města zařazeným do úřadu, kteří jsou tajemníkovi dle organizační 

struktury přímo podřízeni." 
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5. Příloha č. 1 nově zní: 

 Příloha č. 1 

Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k 01.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta 

Uvolněný místostarosta Neuvolněný místostarosta 

Odbor kancelář starosty a tajemníka 
vedoucí + 6 

Odbor finanční 
vedoucí + 6 

Odbor vnitřních věcí 
vedoucí + 2 

 

Odbor výstavby a územního plánování 
vedoucí + 6 

 

Odbor investic a správy majetku  
vedoucí + 11  

 

Odbor životního prostředí 
vedoucí + 6 

 

Odbor Obecní živnostenský úřad 
vedoucí + 2 

 

Odbor sociálních věcí 
a školství 

vedoucí + 4 

 

Odbor dopravy 
vedoucí + 8 

 

Oddělení občanské 
informační centrum 

vedoucí + 4 

Oddělení správní 
vedoucí + 4 

Tajemník 

Oddělení informačních technologií 
vedoucí + 1 

Úsek personalistiky 

 

Oddělení sociálně 
právní ochrany dětí 

vedoucí + 5  

Oddělení sociálních 
služeb a sociální 

pomoci  
vedoucí + 2 
vedoucí + 5 
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6. 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 01.07.2020 takto: 

 

Odbor Počet 

pracovních 

míst 

Počet 

pracovních 

úvazků 

Tajemník 1 1 

Úsek personalistiky 1 1 

Odbor kancelář starosty a tajemníka 9 9 

Odbor finanční  7 7 

Odbor obecní živnostenský úřad 3  3  

Odbor vnitřních věcí 13 13 

Odbor investic a správy majetku 12 12 

Odbor výstavby a územního plánování 7  7  

Odbor životního prostředí 7 7 

Odbor sociálních věcí a školství 14 14 

Odbor dopravy 9 9 

Městský úřad celkem 83 83 

7. Název Přílohy č. 3 nově zní: 

 "Náplně činností jednotlivých odborů a úseků Městského úřadu Moravská Třebová". 

8. V Příloze č. 3 se z článku 2 odstraňuje celý odstavec (3).  

9. V Příloze č. 3 článku 2 se dosavadní odstavce (4) až (14) nově označují jako 

odstavce (3) až (13). 

10. Do Přílohy č. 3 se vkládá nový článek 11 s označením "Úsek personalistiky", který 

zní: 

"(1) Úsek personalistiky je přímo podřízen tajemníkovi a  
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a) zajišťuje komplexní personální agendu zaměstnanců zařazených do městského 

úřadu a ostatních zaměstnanců města, vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců, 

zajišťuje evidenci jejich pracovní doby, 

b) zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

c) organizačně zajišťuje personální výběrová řízení při přijímání nových zaměstnanců 

města, 

d) kontroluje dodržování stanovených limitů počtu zaměstnanců a zajišťuje související 

výkaznictví, 

e) kontroluje dodržování stanoveného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením, 

sleduje a zabezpečuje případné náhradní plnění, 

f) zabezpečuje příslušné výkaznictví požadované úřadem práce, 

g) zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele vyplývajících z kolektivní smlouvy ve 

stanovených oblastech,  

h) zajišťuje zpracování rozvrhu čerpání dovolené zaměstnanců MěÚ, CVČ a MěP, 

kontroluje jeho dodržování, 

i) zabezpečuje plnění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany, 

j) zajišťuje provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného 

zaměstnance v souladu s příslušným vnitřním předpisem, 

k) zabezpečuje praxi studentů a stážistů na MěÚ a MěP, 

l) zabezpečuje editaci referenčních údajů v Registru práv a povinností." 

 

11. Příloha č. 4 nově zní: 

Příloha č. 4 

Rozdělení kompetencí mezi místostarosty města 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 04.05.2020 v souladu s ustanovením § 104 

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

svěřilo místostarostům úkoly v následujících oblastech: 
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(2) Uvolněný místostarosta, který bude oprávněn zastupovat starostu v době jeho 

nepřítomnosti: 

a) Technické služby Moravská Třebová, místní komunikace, odpadové hospodářství, 

veřejná zeleň, 

b) doprava, dopravní obslužnost, parkování, cyklodoprava, dopravní komise, 

c) životní prostředí, komise životního prostředí, 

d) městské části (Boršov, Sušice, Udánky), samosprávné komise, 

e) sociální politika a zaměstnanost (Sociální služby města, romská problematika, 

komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti, kontakt s Úřadem práce), 

f) vodovody a kanalizace (zastupování města ve Skupinovém vodovodu). 

(3) Neuvolněný místostarosta, který je oprávněn zastupovat starostu v době 

nepřítomnosti starosty a místostarosty 

a) rozvoj turistického ruchu, kontakt s Turistickým informačním centrem, 

b) kultura, Kulturní služby města, komise pro kulturu, sport a volný čas,  

c) městský informační systém (městský rozhlas, MTZ, TIC, informování veřejnosti, 

informační systém úřadu),  

d) kontakt s partnerskými městy (Vlaardingen, Banská Štiavnica, Staufenberg),  

e) projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik), 

f) sport. 

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 5/2019, dodatek č. 1 elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 
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