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I. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále úřad nebo MěÚ) je základní 
organizační normou upravující vnitřní strukturu úřadu. 

1.2 Organizační řád (dále jen řád) stanoví postavení a působnost úřadu, jeho vnitřní členění a systém 
řízení, jeho vztah k orgánům města Dvůr Králové nad Labem (dále města), dělbu působnosti mezi 
vedením úřadu a jednotlivými odbory a odděleními, zásady vnitřního styku mezi jednotlivými 
odbory a vztah k organizacím zřízeným městem. 

1.3 Ustanovení řádu je nutné respektovat při všech jednáních, rozhodováních a konáních týkajících 
se zájmu úřadu a zasahujících do působnosti města. 

II. 

Postavení a působnost úřadu 

2.1 Úřad je orgánem města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o obcích). 

Sídlo úřadu je na adrese náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem. 
Odloučená pracoviště jsou: 

• odbor OŽP – náměstí T. G. Masaryka 59, 
• odbor RISM, OEMM, OŽÚ – náměstí T. G. Masaryka 35, 
• informační centrum – ul. Švehlova 400, 
• část odboru ŠKS – ul. Rooseveltova 749, 
• část odboru ODS – ul. Nedbalova 574, 
• část odboru ŠKS – ul. náměstí T. G. Masaryka 3. 

2.2 Postavení a působnost úřadu upravuje zákon o obcích a další právní předpisy. 

2.3 Úřad zajišťuje výkon samostatné působnosti na území města a výkon přenesené působnosti, 
kterou zajišťuje též podle § 64 a § 66 zákona o obcích jako pověřený obecní úřad a obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, a to v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony ve správních 
obvodech určených zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 
o stanovení obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP), ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s ustanovením § 61 zákona o obcích tvoří správní obvod obce s pověřeným úřadem a 
správní obvod obce s rozšířenou působností, v němž úřad vykonává svou působnost, obvody 
těchto obcí a jejich místní části: 

a) Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, 
Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, 
Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, 
Vilantice, Vítězná, Velký Vřešťov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí – Řečice, Zdobín. 

b) Matriční obvod tvoří územní obvody těchto obcí a jejich místní části: Dvůr Králové nad Labem, 
Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Stanovice, Trotina, Vítězná, Vlčkovice v 
Podkrkonoší, Zábřezí – Řečice, Zdobín. 

c) Obvod obecného stavebního úřadu je stanoven takto: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Dolní 
Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, 
Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, 
Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí – Řečice, Zdobín. 
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Se správním obvodem uvedeným pod písm. a) jsou dále totožné obvody: 

• obecního živnostenského úřadu, 
• pro přenesenou působnost v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany krajiny a přírody, 
• speciálního stavebního úřadu silničního, 
• speciálního stavebního úřadu vodohospodářského, 
• pro přenesenou působnost v oblasti sociální a v oblasti školství, 
• pro přenesenou působnost v oblasti státní památkové péče, 
• pro přenesenou působnost v oblasti dopravy a silničního hospodářství, 
• úřadu územního plánování. 

2.4 V oblasti samostatné působnosti úřad 

• plní úkoly, které mu uložily rada města (dále RM) nebo zastupitelstvo města (dále ZM), 
včetně činností, které mu uložila RM tímto řádem, 

• pomáhá výborům ZM a komisím RM v jejich činnosti, 
• zajišťuje styk a zprostředkování informací mezi městem a příspěvkovými organizacemi, 

jejichž zřizovatelem je město, poskytuje konzultace k odborné stránce jejich činností daných 
zřizovacími listinami, spolupodílí se na zpracování jejich materiálů pro RM a ZM. 

2.5 V oblasti přenesené působnosti úřad  

• zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které patří do působnosti ZM, RM, 
popř. komise, bude-li taková zřízena, 

• vykonává další činnosti, jež mu ukládají zvláštní zákony, 
• rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o svobodném přístupu k 
informacím). 

2.6 Ve věcech týkajících se návrhů opatření, popř. rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, které kraj vydal dle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti, 
poskytuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje úřadu metodickou a odbornou pomoc.  

2.7 Úřad může vykonávat státní správu v přenesené působnosti i pro jiné obce na základě 
veřejnoprávní smlouvy nebo na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

III. 

Zásady činnosti a zásady řízení úřadu 

Zásady činnosti jsou dány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o úřednících), zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen správní řád), zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále zákoník 
práce), GDPR nařízením 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování 
osobních údajů a volném pohybu osob, spolu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
(dále jen zákon o ZOÚ). 

3.1 Jednotlivé odbory se při své činnosti vzájemně informují a spolupracují. V případě nutné 
koordinace činností nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník nebo jím 
pověřený zaměstnanec.  

3.2 Práva a povinnosti zaměstnanců jsou určeny především zákonem o úřednících, zákoníkem práce, 
směrnicemi a vnitřními předpisy města a městského úřadu. 

3.3 Každý odbor má jediného vedoucího, který odbor řídí a zodpovídá za jeho činnost. 
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3.4 Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, jímž 
je řízen a jemuž je za svou činnost odpovědný. 

3.5 Koordinaci činnosti jednotlivých odborů určuje a zajišťuje tajemník úřadu, který také rozhoduje 
spory mezi jednotlivými odbory anebo odděleními úřadu vzniklé při zabezpečování pracovních 
úkolů. 

IV. 

Zastupování zaměstnanců 

4.1 Vedoucí odboru a vedoucí oddělení určí se souhlasem tajemníka úřadu svého zástupce. Vedoucího 
odboru a vedoucího oddělení v době jeho nepřítomnosti zastupuje určený zástupce v rozsahu 
jeho práv a povinností, kromě rozhodování věcí, které si vedoucí vyhradil. Při předávání funkce 
jsou zastupovaný i zástupce povinni vzájemně si poskytnout veškeré informace potřebné pro 
výkon funkce. Vyžaduje-li to povaha předávaných úkolů, je povinností provést toto předání 
protokolárně. 
Pokud zaměstnanec odchází trvale z funkce nebo bude plánovaně delší dobu nepřítomen (po 
dobu delší jak 2 kalendářní měsíce), je povinen svoji funkci předat písemně (svému nástupci, 
zástupci, resp. nadřízenému). Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, 
provede se zároveň mimořádná inventarizace ve smyslu zákoníku práce. Inventarizaci provádí 
hmotně odpovědný zaměstnanec a jeho přímý nadřízený. Inventurní soupis se předává na PAM k 
založení. 
V případě neplánované dlouhodobé nepřítomnosti zajistí vedoucí odboru a vedoucí oddělení 
přístup k ceninám svěřeným na základě dohody o odpovědnosti podřízeným zaměstnancům a 
zajistí mimořádnou inventarizaci a změnu dohody o odpovědnosti. 

4.2 Zastupování vedoucího odboru a vedoucího oddělení je určeno v pracovní náplni zastupujícího 
zaměstnance. 

V. 

Jednání jménem úřadu 

5.1 Jménem úřadu jednají při výkonu přenesené působnosti jeho zaměstnanci určení vnitřním 
předpisem nebo pověření tajemníkem úřadu jako oprávněné úřední osoby. 

5.2 Při plnění úkolů, které úřadu v rámci samostatné působnosti uložila RM nebo ZM, jednají jménem 
města zaměstnanci, jejichž oprávnění k tomuto vyplývá z jejich funkčního zařazení nebo pracovní 
náplně. Jednotlivé zaměstnance úřadu může k jednání jménem úřadu v této oblasti pověřit též 
tajemník. 
V samostatné působnosti ve správním řízení, jehož je město účastníkem, činí jménem města 
úkony ten zaměstnanec, který byl k tomu pověřen příslušným orgánem města. 

5.3 Při provádění veřejnosprávních kontrol ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o finanční kontrole) a kontrol 
hospodaření ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech) jednají jménem města ti 
zaměstnanci, jimž toto oprávnění plyne z pracovní náplně, z náplně činnosti odboru či 
samostatného oddělení, a všichni příkazci operací. 
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VI. 

Organizační struktura úřadu 

6.1 Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci města Dvůr Králové nad 
Labem zařazení do úřadu. 

6.2 V čele úřadu je starosta. 

6.3 Základními organizačními jednotkami úřadu jsou odbory, které se dále mohou členit na oddělení. 

RM zřizuje dle § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích pro jednotlivé úseky činnosti úřadu v jeho 
struktuře následující oddělení a odbory: 

• odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ), který se člení na: 
− oddělení právní (KTÚ PO) 
− oddělení personální a mzdové (PAM) 
− oddělení provozní (PROV) 

• odbor informatiky (OI) 
• odbor rozpočtu a financí (RAF) 
• odbor rozvoje, investic a správy majetku (RISM) 
• odbor ekonomiky a majetku města (OEMM) 
• odbor výstavby a územního plánování (VÚP), který se člení na:  

− oddělení stavebního úřadu (OSÚ) 
• odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), který se člení na: 

− oddělení kultury, sportu, cestovního ruchu (KSCR) 
− oddělení sociální (OS) 

• odbor životního prostředí (OŽP) 
• odbor dopravní a správní (ODS), který se člení na: 

− oddělení dopravních přestupků (ODPŘ) 
− oddělení dopravy a silničního hospodářství (ODSH) 
− oddělení správních evidencí (OSE) 

• odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 

Starosta města je přímým nadřízeným pracovníků krizového řízení (KRI), kontroly a interního 
auditu (KIA) a pracovníků oddělení vztahů k veřejnosti (VKV). 

6.4 RM dále stanoví ve smyslu § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců 
obce zařazených do úřadu dle přílohy č. 1. 

6.5 Organizační schéma Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem tvoří přílohu č. 1 tohoto řádu. 

VII. 

Řízení úřadu 

7.1 Řízení úřadu je realizováno těmito řídícími stupni: 

• ZM, 
• RM, 
• starosta města, 
• tajemník městského úřadu, 
• vedoucí odborů a vedoucí oddělení. 
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7.2 Systém řízení je v rámci úřadu stanoven soustavou závazných a platných organizačních a řídících 
norem. 

7.3 Soustavu řídících norem úřadu tvoří: 

• usnesení ZM v oblasti samostatné působnosti, 
• usnesení RM jako výkonného orgánu obce v oblasti samostatné působnosti, 
• příkazy starosty ve věcech náležejících k výkonu samosprávy adresované tajemníkovi, které 

řeší určitý časově vymezený problém, 
• příkazy (úkoly) tajemníka, které podle potřeby a v rámci své působnosti vydává k zajištění 

řádného a včasného plnění úkolů úřadu, které jsou jednorázové nebo mají relativně 
krátkodobý charakter; součástí příkazu je i konkrétní stanovení odpovědnosti za plnění úkolů, 

• směrnice a vnitřní předpisy tajemníka vydané v rámci jeho působnosti ke stanovení 
důležitých opatření v rámci úřadu, které jsou určeny vedoucím zaměstnancům, event. všem 
zaměstnancům; předmětem směrnic a vnitřních předpisů jsou opatření relativně 
dlouhodobého charakteru. 

7.4 Soustavu organizačních norem úřadu tvoří: 

• organizační řád, který představuje základní organizační normu komplexního charakteru a 
vytváří základ pro další navazující organizační normy úřadu; schvaluje jej RM, 

• pracovní řád, který vymezuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, 
zejména za účelem vnitřního pořádku, řádné organizace práce a upevnění pracovní kázně v 
rámci úřadu; vydává jej tajemník, 

• spisový a skartační řád, který zabezpečuje řádný výkon spisové, skartační a archivační služby 
v podmínkách úřadu; vydává jej tajemník, 

• podpisový řád, který vymezuje kompetence jednotlivých odpovědných osob úřadu při 
podepisování písemností; vydává jej tajemník, 

• další směrnice a vnitřní předpisy města a MěÚ, které vydává RM, ZM nebo tajemník úřadu. 

7.5 Používané formy řízení: 

• úkoly vyplývající z usnesení RM a ZM, 
• směrnice a vnitřní předpisy města a úřadu, 
• porady tajemníka úřadu s vedoucími odborů (zpravidla 1x týdně), kterých se účastní starosta, 

příp. někteří místostarostové, 
• zákon o finanční kontrole, 
• výstupy z kontrol kontrolních orgánů a z přezkumů hospodaření a jejich vyhodnocení, 
• pokyny a úkoly vedoucích zaměstnanců udělované podřízeným zaměstnancům. 

7.6 Starosta 

V čele úřadu je starosta města zvolený ZM.  
Působnost starosty jako orgánu města je stanovena v příslušných ustanoveních zákona o obcích a v 
další zákonech. 
Úkoly jednotlivým zaměstnancům města zařazeným do úřadu ukládá starosta prostřednictvím tajemníka 
úřadu s výjimkou zaměstnanců, kteří spadají do přímé řídící kompetence starosty. 

Starosta zejména: 

• jmenuje a odvolává tajemníka se souhlasem ředitele krajského úřadu a stanoví jeho plat 
podle zvláštních předpisů, 

• je přímo nadřízen pracovníkům krizového řízení (KRI), kontroly a interního auditu (KIA) a 
oddělení vztahů k veřejnosti (VKV), 
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• ve smyslu § 30 správního řádu pověřuje jednotlivé zaměstnance města k tomu, aby činili 
úkony ve správním řízení jménem města, 

• ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě plní povinnost zavést v rámci 
města a městského úřadu vnitřní kontrolní systém a udržovat jej v chodu, v této oblasti dále 
vymezuje postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců, stanoví rozsah 
pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými 
prostředky, stanoví úplné a přesné vymezení povinností vedoucích a ostatních zaměstnanců 
ve vztahu k jimi plněným úkolům, stanoví kritéria pro zajištění ochrany veřejných prostředků 
proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům a stanoví kritéria hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky a v rámci tohoto systému plní 
funkci příkazce operace, 

• schvaluje čerpání výdajů na dary, pohoštění a reprezentaci a propagaci města čerpané ze 
své organizační jednotky rozpočtu. 

Starosta dále přímo řídí a kontroluje činnost pracovníka krizového řízení, který zajišťuje následující 
činnosti: 

krizové řízení a povodňová komise města a povodňová komise ORP. 

Pracoviště je zřízeno v souladu s § 19, odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně 
některých zákonů (krizový zákon). Pracoviště krizového řízení zabezpečuje činnost bezpečnostní rady a 
krizového štábu ORP. Pracovník krizového řízení zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti 
havarijního a krizového plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany obyvatelstva, 
branné povinnosti a obrany republiky, ochrany utajovaných informací a požární ochrany, dle příslušných 
zákonů, ve správním obvodu ORP. 
V samostatné působnosti plní úkoly povodňové ochrany stanovené tímto organizačním řádem. Plní úkoly 
tajemníka bezpečnostní rady ORP a tajemníka krizového štábu ORP. 

7.7 Dále plní zejména tyto úkoly: 

V oblasti přípravy na mimořádné události: 

• organizuje připravenost správního obvodu ORP na mimořádné situace; 
• poskytuje metodickou a odbornou pomoc obcím ve správním obvodu ORP v přípravě na 

mimořádné události, 
• zpracovává „Plán činnosti orgánů ORP při vzniku mimořádné situace“ a zabezpečuje jeho 

aktualizaci, 
• poskytuje součinnost Hasičskému záchrannému sboru (HZS) Královéhradeckého kraje při 

zpracování havarijního plánu kraje, 
• udržuje součinnost se složkami integrovaného záchranného systému ve správním obvodu 

ORP, 
• zabezpečuje realizaci opatření stanovených havarijním plánem kraje ve správním obvodu 

ORP.  

V oblasti ochrany obyvatelstva: 

• zabezpečuje údržbu a funkčnost koncových prvků varování v majetku města, 
• poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím ve správním obvodu ORP, 
• zabezpečuje evidenci, skladování a ošetřování materiálu civilní ochrany v majetku města, 
• připravuje a ve spolupráci s HZS kraje zabezpečuje informování právnických a fyzických osob 

o charakteru možného ohrožení, připravených opatřeních a způsobu jejich provedení, 
• vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky 

civilní ochrany. 
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V oblasti krizového plánování: 

• organizuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací, k zabezpečení 
této připravenosti vyžaduje součinnost ostatních odborů MěÚ, obcí, právnických a fyzických 
osob ve správním obvodu ORP, 

• z pověření starosty ORP provádí kontrolu připravenosti správního obvodu ORP na řešení 
krizových situací, 

• poskytuje součinnost HZS kraje při zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu ORP, 
• zabezpečuje aktualizaci krizového plánu ORP, 
• navrhuje složení krizového štábu města, jmenování jeho členů a jejich odbornou přípravu, 
• vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence zabezpečuje odstranění nedostatků, 

které by mohly vést ke vzniku krizové situace, 
• zabezpečuje využití informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení 

určených Ministerstvem vnitra, 
• zabezpečuje za krizové situace splnění stanovených krizových opatření ve správním obvodu 

ORP, 
• navrhuje přijetí dalších nezbytných opatření pro řešení krizových situací, 
• poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím ve správním obvodu ORP, 
• zabezpečuje naplnění a aktualizaci dat v informačních systémech krizového řízení (KISKAN), 
• vede evidenci písemností charakteru „Zvláštní důležitosti“. 
• V oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy: 
• zabezpečuje využití informačních systémů pro podporu hospodářských opatření pro krizové 

stavy (HOPKS) a jejich použitelnost (IS ARGIS, KRIZKOM, KRIZDATA), 
• provádí aktualizaci dat v informačních systémech HOPSK, 
• zpracovává plán nezbytných dodávek pro správní obvod ORP, 
• rozpracovává na podmínky správního obvodu ORP regulační opatření dle upřesnění 

krajského úřadu, 
• poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc při přípravě regulačních opatření, 
• z pověření starosty provádí kontrolu připravenosti obcí k plnění úkolů hospodářských opatření 

pro krizové stavy, 
• v oblasti ropné bezpečnosti: 

- zpracovává plán regulace výdeje pohonných hmot ve správním obvodu ORP dle pokynů 
Správy státních hmotných rezerv a krajského úřadu, 

- ve spolupráci s odborem dopravním a správním organizačně zabezpečuje realizaci 
regulačních opatření při regulaci výdeje pohonných hmot, 

• plní úkoly stanovené Správou státních hmotných rezerv a krajským úřadem. 

V oblasti obrany: 

• plní úkoly přípravy mobilizačního doplnění Armády České republiky osobami a věcnými 
prostředky, 

• plní úkoly v operační přípravě území vyplývající z dílčího plánu obrany, 
• provádí výběr a vyhodnocení objektů důležitých pro obranu státu na správním území ORP, 

vede jejich evidenci a přehled, 
• vede evidenci zdravotnických pracovníků, 
• organizačně zabezpečuje provedení mimořádných odvodů branců, 
• udržuje součinnost s Krajským vojenským velitelstvím Hradec Králové. 
• V oblasti ochrany před povodněmi: 
• zpracovává povodňový plán města a zabezpečuje jeho aktualizaci, 
• provádí povodňové prohlídky a navrhuje řešení k odstranění zjištěných nedostatků, 
• navrhuje radě města složení povodňové komise města a jmenování jejich členů, 
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• udržuje součinnost s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, 
• provádí odbornou přípravu členů povodňové komise města, 
• zabezpečuje činnost povodňové komise města, 
• zabezpečuje aktualizaci dat digitálního povodňového plánu včetně povodňových plánů 

majitel nemovitostí ohrožených povodněmi, 
• udržuje a aktuálním stavu databázi osob pro vyrozumění při povodni formou SMS (AKIS), 
• poskytuje součinnost právnickým a fyzickým osobám při zpracování povodňových plánů 

nemovitostí, 
• potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků nemovitostí s 

povodňovým plánem obce, 
• organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a předávání informací, 
• organizuje, řídí a koordinuje ochranu před povodněmi dle povodňového plánu města a ukládá 

opatření na ochranu před povodněmi, 
• zpracovává zprávu o povodni. 

V oblasti ochrany utajovaných informací: 

• zabezpečuje evidenci, ukládání a manipulaci s utajovanými informacemi, 
• plní úkoly bezpečnostního ředitele, 
• provádí kontrolu dodržování zásad manipulace s utajovanými informacemi. 
• V oblasti požární ochrany: 
• zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu na úseku požární ochrany ve smyslu zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
• udržuje součinnost se sbory dobrovolných hasičů na území města a zabezpečuje podporu 

jejich činnosti, 
• kontroluje nakládání s materiálem města v péči sborů dobrovolných hasičů a přijímá opatření 

k nápravě zjištěných nedostatků, 
• plní další odborné úkoly dle nařízení starosty města. 

Pro plnění uvedených úkolů vyžaduje součinnost s ostatními odbory městského úřadu, obcemi ve 
správním obvodu ORP, ostatními správními úřady a fyzickými a právnickými osobami. 

Starosta dále přímo řídí a kontroluje činnost pracovníka kontroly a interního auditu. 

Základní náplní činnosti je provádění interních auditů v rámci městského úřadu a veřejnosprávních 
kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontroly jsou dále 
prováděny v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Pracovník kontroly a interního auditu zejména: 

• zajišťuje funkci interního auditu podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě; výstupy 
jsou určeny starostovi města, 

• provádí veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací 
zřízených městem a u příjemců dotací z rozpočtu města, 

• poskytuje služby interního auditu vedoucím zaměstnancům městského úřadu ve smyslu 
nezávislé, objektivní a konzultační činnosti, 

• poskytuje starostovi města funkčně nezávislé a objektivní potvrzení přiměřenosti a účinnosti 
vnitřního řídícího a kontrolního systému města. 

Starosta dále přímo řídí a kontroluje oddělení vztahů k veřejnosti. 

Oddělení vztahů k veřejnosti (VKV): 
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• zodpovídá za komplexní mediální obraz města, 
• vytváří komunikační strategii města a úřadu a po jejím schválení dohlíží na její realizaci, 
• zajišťuje funkci tiskového mluvčího města a úřadu, zajišťuje komunikaci města a úřadu s 

hromadně sdělovacími prostředky a s veřejností a v souvislosti s tím pořádá tiskové 
konference, 

• připravuje a vydává tiskové zprávy města a úřadu – při tom spolupracuje s vedením města, 
jednotlivými odbory úřadu, příspěvkovými organizacemi města a městskou policií, zasílá 
vybrané tiskové zprávy zpravodajským agenturám, lokálním a celostátním médiím (televize, 
rádia, tisk, internet), 

• účastní se jednání RM, ZM, porad vedení a porad vedoucích odborů města, 
• tvoří a aktualizuje koncepci Novin královédvorské radnice (NKR), organizuje a koordinuje 

vydávání NKR, dohlíží na jejich formální a obsahovou stránku a zajištuje další úkony spojené 
s vydáváním a distribucí NKR včetně agendy inzerce, k tomu zpracovává návrh rozpočtu a 
sleduje jeho plnění, 

• organizuje jednání redakční rady NKR a webových stránek, připravuje podklady pro její 
jednání a vyhotovuje zápis z jednání, 

• zadává výrobu videoreportáží z dění ve Dvoře Králové nad Labem, které zpracovávají témata 
jako tradiční kulturní a sportovní akce, zprávy z MěÚ apod., reportáže jsou zveřejňovány na 
webových stránkách města, na YouTube kanále města, na sociálních sítích, 

• spolupracuje s vedením města, jednotlivými odbory úřadu a městskou policií, s příslušnými 
pracovníky i příspěvkových organizací města, získává relevantní aktuální informace a 
zajišťuje jejich vhodnou prezentaci, 

• připravuje materiály do RM a ZM k daným agendám a podle požadavků starosty a 
místostarostů, 

• vytváří a aktualizuje koncepci vzhledu a náplně webových stránek města, zajišťuje redakční 
práci na webových stránkách města a dohlíží na jejich aktualizaci a formální a obsahovou 
stránku, 

• vytváří a aktualizuje náplň profilů a účtů města na sociálních sítích (Facebook, Instagram, 
Twitter) a dohlíží na jejich aktualizaci a formální a obsahovou stránku, 

• zajišťuje provázanost NKR, webových stránek města a profilů města na sociálních sítích a 
plní úkoly v tomto ohledu uložené, 

• zajišťuje fotodokumentaci kulturních a společenských akcí pro potřeby města, 
• spravuje archiv fotografií města včetně internetové fotogalerie, která je součástí webových 

stránek města, 
• zajišťuje veškerou agendu související s kronikou města, k tomu zpracovává návrh rozpočtu 

a sleduje jeho plnění, 
• administrativně zajišťuje vydávání Žirečského občasníku, 
• ve spolupráci s KSCR organizuje slavnostní ceremoniál předávání Cen města Dvůr Králové 

nad Labem, 
• u příležitosti státních svátků a významných výročí organizuje vzpomínkové a pietní akce, 
• ve spolupráci s KSCR organizuje ples města Dvůr Králové nad Labem, 
• zajišťuje monitoring denního tisku, 
• pořádá prostřednictvím anket (na webových a facebookových stránkách města) průzkumy 

mezi občany monitorující jejich spokojenost s mediální propagací města, 
• spolupracuje s úsekem krizového řízení na přípravě krizové komunikace směrem k hromadně 

sdělovacím prostředkům, 
• spolupracuje s odborem školství, kultury a sociálních věcí na mediální propagaci města z 

hlediska cestovního ruchu a na mediální prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu a 
při vytváření propagačních materiálů města v oblasti cestovního ruchu, 

• spolupracuje s komisemi RM na mediální propagaci města, 
• zajišťuje komunikaci města Dvůr Králové nad Labem se zahraničními partnery/zahraničními 

partnerskými městy, 
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• spolupracuje s Městským informačním centrem na shromažďování informací o kulturních, 
společenských a sportovních akcí ve městě a spolupracuje s městskými kulturními a 
sportovními zařízeními na mediální propagaci těchto akcí, 

• mediálně spolupracuje s Královéhradeckým krajem, okolními městy a obcemi, s významnými 
organizacemi a dalšími subjekty působícími či sídlícími ve Dvoře Králové nad Labem na 
vytváření pozitivního mediálního obrazu města. 

7.7. Místostarostové 

Zastupují starostu města v době jeho nepřítomnosti v rámci svých pravomocí stanovených 
zastupitelstvem města. 

7.8 Tajemník 

Ve městě, jež je ve smyslu zákona o obcích obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou 
působností, je zřízena funkce tajemníka úřadu. 
Tajemník je zaměstnancem města, do funkce jej jmenuje starosta města s předchozím souhlasem 
ředitele krajského úřadu. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné 
působnosti i přenesení působnosti starostovi města. Tajemník úřadu je současně vedoucím odboru 
kanceláře tajemníka úřadu. Tajemník řídí úřad prostřednictvím vedoucích odborů a oddělení. Působnost 
tajemníka upravuje zákon o obcích. 

Kromě působnosti dané právními předpisy tajemník zejména: 

• je nadřízený všem zaměstnancům obce zařazeným do úřadu, 
• plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do úřadu 

podle zvláštních právních předpisů,  
• uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými do úřadu a na základě 

pověření starosty uzavírá za město dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 
a pracovní smlouvy na dobu určitou se zaměstnanci nezařazenými do úřadu,  

• řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců přímo nebo prostřednictvím vedoucích 
zaměstnanců,  

• zajišťuje výkon přenesené působnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů a směrnic 
a vnitřních předpisů města a městského úřadu, 

• kontroluje proces aplikace základních registrů a koordinuje aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech do pracovněprávních a dalších interních předpisů úřadu, 

• zabezpečuje prostřednictvím odborů plnění usnesení ZM a RM a plnění úkolů, které jsou 
úřadu dány v oblasti přenesené působnosti obecně závaznými předpisy,  

• plní úkoly uložené mu ZM a RM nebo starostou, 
• zúčastňuje se zasedání ZM a schůzí RM s hlasem poradním, 
• zabezpečuje a řídí personální rozvoj úřadu, vzdělávání zaměstnanců, jejich sociální rozvoj, 

uzavírá kolektivní smlouvu s odborovou organizací, 
• připravuje návrhy organizační struktury úřadu, předkládá je k projednání RM,  
• předkládá RM návrhy na jmenování vedoucích odborů, kteří vzešli z výběrového řízení dle 

zákona o úřednících, předkládá rovněž návrhy na jejich odvolání, 
• stanovuje podle zvláštních předpisů platy všech zaměstnanců zařazených do úřadu, 
• vydává v rámci své působnosti směrnice a vnitřní předpisy pro činnost úřadu, 
• je tímto řádem pověřen starostou funkcí příkazce operace ve smyslu zákona o finanční 

kontrole ve veřejné správě ve věcech, které nespadají do pravomoci vedoucího odboru KTÚ. 
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7.9 Vedoucí odborů a vedoucí oddělení 

V čele jednotlivých odborů jsou vedoucí odborů. V čele jednotlivých oddělení jsou vedoucí oddělení. 
Jejich práva a povinnosti jsou vymezeny obecně závaznými právními předpisy a v jejich rozsahu tímto 
organizačním řádem úřadu.  
Vedoucí odborů jsou vedoucí zaměstnanci města zařazení do úřadu. Jsou jmenovaní do funkce RM na 
návrh tajemníka, kterému jsou podřízeni. 
Vedoucí oddělení jsou vedoucí zaměstnanci města zařazení do úřadu a jsou jmenováni tajemníkem.  
Vedoucí oddělení jsou podřízeni tomu vedoucímu odboru, do nějž jsou organizačně včleněni, v případě 
oddělení VKV jsou podřízeni přímo starostovi města. Vedoucí těchto oddělení jsou v omezené míře 
nadřízeni zaměstnancům tohoto odboru v rozsahu své pracovní náplně. Přitom zůstává zachována 
zásada jediného nadřízeného pracovníka, jímž je pro všechny pracovníky odboru vedoucí odboru, v 
případě oddělení VKV starosta města. 

Práva a povinnosti vedoucích odborů a vedoucích oddělení: 

• řídí a organizují práci svěřeného odboru nebo oddělení a odpovídají za jeho celkovou činnost, 
• jsou úředními osobami ve správním řízení ve smyslu správního řádu a jsou oprávněni určovat 

úřední osoby pro konkrétní řízení a úkony správního orgánu, 
• jsou nadřízeni všem zaměstnancům příslušného odboru nebo oddělení, 
• odpovídají za řádné plnění úkolů uložených odboru nebo oddělení orgány města, 
• odpovídají za řádný výkon státní správy, pokud je odboru nebo oddělení svěřen, 
• odpovídají za včasné a kvalitní zpracování materiálů předkládaných k projednání v orgánech 

města, 
• účastní se zasedání ZM, a pokud předkládají materiál nebo jsou přizváni, i schůzí RM, 
• stanovují se souhlasem tajemníka pracovní náplň zaměstnanců odboru nebo oddělení, 
• navrhují tajemníkovi organizační členění řízeného odboru nebo oddělení a aktualizaci náplně 

činnosti odboru nebo oddělení v souladu s právními předpisy; v tomto smyslu předkládají 
návrhy na úpravu tohoto organizačního řádu, 

• koordinují práci odboru nebo oddělení s prací ostatních odborů a oddělení úřadu a úzce 
spolupracují s jejich vedoucími při řešení společných úkolů, 

• odpovídají za spolupráci při přípravě a realizaci všech strategických dokumentů města a plní 
funkci hlavního garanta v této činnosti vůči příspěvkovým organizacím města, které 
metodicky vedou dle tohoto organizačního řádu, 

• zajišťují činnosti spojené s ochranou osobních údajů v souladu s nařízením GDPR, se 
zákonem o ZOÚ a v rozsahu stanoveném platnou směrnicí města o ochraně osobních údajů, 

• zajišťují činnosti spojené s bezpečností a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném 
platným vnitřním předpisem města o BOZP a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• zajišťují odbornou, metodickou a administrativní pomoc komisím RM a výborům ZM a 
poskytují informace zastupitelům v souladu s právními předpisy, 

• spolupracují v rámci svých kompetencí s architektem města, 
• odpovídají za řádné a účelné využívání výpočetní i jiné techniky na odboru nebo oddělení, 
• operativně zabezpečují vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců tak, aby bylo 

zajištěno plynulé plnění úkolů odboru nebo oddělení, 
• podílejí se na připomínkovém řízení nově navrhovaných právních předpisů, směrnic a 

vnitřních předpisů města a městského úřadu,  
• jsou tímto organizačním řádem pověřeni starostou města funkcí „příkazce operací“ ve smyslu 

zákona o finanční kontrole ve veřejné správě,  
• vystavují pověření k provedení veřejnosprávní kontroly pro své podřízené pracovníky, 
• zajišťují předání potřebných údajů o podpoře poskytnuté městu v režimu de minimis na 

odbor RAF, a to do 15 dnů od data obdržení dokladu o přijetí finančních prostředků, 
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• odpovídají za obsah informací o svěřeném úseku činnosti a pracovišti MěÚ zveřejněných na 
webových stránkách města, 

• v případě neplánované dlouhodobé nepřítomnosti zajistí přístup k ceninám svěřeným na 
základě dohody o odpovědnosti podřízeným zaměstnancům a zajistí mimořádnou 
inventarizaci a změnu dohody o odpovědnosti, 

• plní úkoly vyplývající pro jednotlivé odbory a oddělení z tohoto organizačního řádu. 

VIII. 

Náplně činnosti odborů 

8.1 Společná náplň činností odborů a oddělení 

Organizačním řádem RM svěřuje městskému úřadu jako orgánu města výkon zde uvedených činností v 
samostatné působnosti města. 
Odbory a oddělení svou činnost vykonávají ke splnění cílů města. K tomu především plní úkoly, jež jim 
uloží ZM a RM. 
Při plnění uložených úkolů se v oblasti samostatné působnosti řídí při přípravě obecně závazných 
vyhlášek zákony a pokyny stanovenými RM a ZM, v ostatních záležitostech samostatné působnosti 
zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona, přičemž činí pouze ty kroky, k nimž jim 
bylo ZM a RM a tímto organizačním řádem uděleno zmocnění. 

Odbory a oddělení: 

• uplatňují svou pravomoc v přenesené působnosti pouze k těm účelům, k nimž byla zákonem 
nebo na základě zákona tato pravomoc svěřena úřadu, a v rozsahu, v jakém mu byla 
svěřena,  

• dbají, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a se zájmem města a aby 
odpovídalo okolnostem daného případu, 

• vyřizují věci bez zbytečných průtahů, 
• řídí se směrnicemi a vnitřními předpisy města a městského úřadu, 
• připravují a po projednání s dalšími dotčenými odbory nebo odděleními předkládají RM a ZM 

ke schválení návrhy vyhlášek a nařízení obce, návrhy na jejich změny či zrušení,  
• vedou spisovou agendu podle správního řádu, spisového a skartačního řádu, speciálních 

zákonů, směrnic a vnitřních předpisů, spisovou agendu vedou v informačním systému 
městského úřadu (RADNICE VERA),  

• plní úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, 
• v rámci svěřeného rozpočtu s péčí řádného hospodáře monitorují a v rámci možností 

usměrňují vývoj příjmů v obhospodařované oblasti, 
• plní úkoly při ochraně osobních údajů stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, 

nařízením GDPR a vnitřními předpisy, 
• zajišťují úkoly na úseku krizového řízení,  
• zajišťují dodržování postupu dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, při 

naplňování svěřených činností,  
• šetří stížnosti a petice, jež se jich jakýmkoli způsobem týkají, v rozsahu, v němž se jich týkají, 

a v souladu s vnitřním předpisem úřadu, ze stížností a petic vyvozují opatření k odstranění 
nedostatků či ke zlepšení své činnosti a tato opatření následně plní, 

• zajišťují styk příspěvkových organizací města, jež jim byly přiřazeny tímto vnitřním 
předpisem, s dalšími orgány města; v plném rozsahu zastupují město při jednání s těmito 
organizacemi, informace předkládají radě města, jež plní funkci zřizovatele, odpovídají za 
zpracování zřizovacích listin příspěvkových organizací, za jejich věcnou správnost a 
novelizaci, 



 
 

 
14  mudk.cz 
   

• při pořizování jakéhokoli majetku města v rámci svěřené organizační jednotky rozpočtu, 
případně i na základě jiného titulu, stanoví předem „správce tohoto majetku“ a nově pořízený 
majetek mu předají, 

• předkládají podklady pro sestavení organizační jednotky rozpočtu, jež je jim zvláštním 
vnitřním předpisem svěřena; s těmito rozpočtovými prostředky v rámci dispozičního 
oprávnění nakládají a v případě potřeby předkládají odboru RAF návrhy na změny 
organizačních jednotek rozpočtu, 

• rozpočtové prostředky (veřejné prostředky) vynakládají hospodárně, účelně a efektivně; 
přitom předcházejí možným rizikům, 

• spravují majetek města, jenž jim byl svěřen; jako přímí správci tento majetek ochraňují, 
udržují a opravují, uplatňují reklamace a vyřizují škodní a pojistné události; spolupracují při 
jeho evidenci účetní i majetkové; navrhují vyřazení tohoto majetku, 

• provádějí inventarizaci majetku města, jenž jim byl zvláštním opatřením určen k 
inventarizaci, 

• při plnění úkolů v samostatné působnosti – hospodářské činnosti města, zajišťují vydání 
příslušných živnostenských oprávnění či jiných povolení k činnosti, 

• vypracovávají návrhy vnitřních předpisů a směrnic MěÚ a města souvisejících s činností 
odboru, 

• stanovují výši a vybírají správní poplatky podle zákona o správních poplatcích, 
• pohledávky vzniklé z jejich činnosti spravují a činí kroky k jejich vymožení dle vnitřního 

předpisu města, 
• vyhledávají možné dotační tituly ve svěřených oblastech působnosti, 
• na základě rozhodnutí RM zajišťují podání žádosti o dotaci (ve spolupráci s příslušnými 

odbory úřadu), 
• v případě schválené dotace pro město tyto dotační projekty vyřizují v celém rozsahu, tj.  

zajišťují sledování a dodržování podmínek stanovených poskytovatelem dotace, včetně jejich 
realizace a závěrečného vyúčtování projektu (ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu), 

• zajišťují sledování a dodržování podmínek stanovených poskytovatelem dotace, zajišťují 
závěrečné vyhodnocení jednotlivých akcí, na které byla dotace poskytnuta (ve spolupráci s 
příslušnými odbory úřadu), 

• vedou spisovou agendu o všech realizovaných dotačních akcích v souladu s platnými 
vnitřními předpisy, 

• informace o podaných žádostech, o jejich výsledku, čísla spisů a odpovědnou osobu za 
dotační projekt předávají průběžně formou interního sdělení odboru RAF za účelem centrální 
evidence dotací města, 

• vydávají v samostatné působnosti rozhodnutí o uložení odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, u 
prostředků, poskytnutých z organizační jednotky rozpočtu případně položky, kterou spravují 
podle zvláštního vnitřního předpisu, 

• projednávají přestupky, jejichž skutkové podstaty jsou vymezeny zákony ve věcech, které 
spravují, v rozsahu dle tohoto organizačního řádu, 

• zajišťují asistenci v pozici nezúčastněné osoby při výkonu rozhodnutí vyklizením bytu. 

8.2.1 Odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ) 

Oddělení právní (PO) 

Na úseku právně-správním: 

• na úseku právního poradenství poskytuje odborům a oddělením úřadu a příspěvkovým 
organizacím zřízeným městem konzultace a stanoviska k řešení právních problémů,  

• zastupuje město v soudních sporech a před orgány činnými v trestním řízení,  
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• spolupracuje s odbory a odděleními úřadu při přípravě právních předpisů města a směrnic a 
vnitřních předpisů úřadu,  

• sepisuje právní listiny,  
• vymáhá pohledávky vzniklé v samostatné působnosti města v souladu s vnitřním předpisem 

města, 
• poskytuje žadatelům informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o poskytování informací) a vydává 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti včetně zpracovávání výročních zprávu dle toho zákona, 

• zajišťuje zveřejnění výroční zprávy o poskytování informací dle zákona o poskytování 
informací,  

• vede agendu stížností a petic v souladu s vnitřním předpisem města,  
• eviduje a archivuje Sbírku zákonů ČR a věstníky, o nichž informuje na poradách vedoucích 

odborů, 
• zajišťuje činnosti spojené s vedením registru oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, v platném znění (dále zákon o střetu zájmů), 
• zajišťuje činnosti tajemníka v oblasti ochrany osobních údajů v souladu se GDPR nařízením 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a 
volném pohybu osob, zákonem o ZOÚ a platnou směrnicí města, 

• vede agendu spojenou s veřejnoprávními smlouvami uzavíranými městem s okolními obcemi 
včetně veřejnoprávních smluv na výkon činnosti městské policie, 

 

Na úseku přestupkového řízení: 

Vede evidenci přestupků a provádí výkon přestupkového řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich u přestupků: 

• podle zákona o některých přestupcích, 
• podle zákona o střetu zájmů, 
• podle zákona o střelných zbraních a střelivu, 
• podle zákona o obcích, 
• podle zákona o právu autorském, 
• podle zákona o užívání státních symbolů, 
• podle zákona o právu shromažďovacím, 
• podle zákona o sociálně – právní ochraně dětí, 
• a další dle zákonné úpravy. 

Oddělení mzdové a personální (PAM) 

Oddělení přímo řídí a kontroluje vedoucí odboru (tajemník). 

• vede osobní agendu zaměstnanců města včetně provádění prací spojených s přijímáním a 
propouštěním zaměstnanců, v rámci této agendy vede v písemné podobě osobní spisy všech 
zaměstnanců města a fyzických osob, které jsou v pracovněprávním vztahu s městem na 
základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti,  

• zpracovává platy zaměstnanců a odměny zastupitelů města, odměny z dohod o provedení 
práce a o pracovní činnosti,  

• připravuje texty pracovněprávních dokumentů, eviduje dohody k ochraně hodnot svěřených 
zaměstnanci k vyúčtování, dohody o hmotné odpovědnosti, o provedení práce a pracovní 
činnosti,  

• sleduje pracovní a životní výročí zaměstnanců, eviduje docházku a čerpání dovolených, 
• sleduje a zabezpečuje platové postupy zaměstnanců úřadu,  
• sestavuje plán platových prostředků, sleduje jejich čerpání včetně předkládání případných 

návrhů při jejich nepříznivém vývoji,  
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• zabezpečuje dodržování platných předpisů a nařízení v personální a mzdové oblasti,  
• vede příslušné výkazy, připravuje a organizuje výběrová řízení na pracovníky MěÚ, 
• vede komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu podle zvláštních právních předpisů, 
• zabezpečuje zpracování koncepce rozvoje řízení kvality procesů a řídí projekty optimalizace 

procesů MěÚ,  
• organizuje školení k aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zajišťuje 

doplnění agendy základních registrů do popisu pracovních činností zaměstnanců, i do 
ostatních pracovněprávních dokumentů města souvisejících se základními registry, 

• vede centrální evidenci všech písemných zmocnění a pověření zaměstnanců města k 
zastupování města, 

• zakládá doklady tvořící osobní spisy městských strážníků, 
• zabezpečuje povinnosti zaměstnavatele dle zákona o nemocenském pojištění (zejména 

výplatu náhrady platu za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, kontrolu dodržování 
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce apod.) 

• zajišťuje bezhotovostní výplatu stravného, náhrad cestovních příkazů a náhrad ze sociálního 
fondu. 

Oddělení provozní (PROV) 

Oddělení přímo řídí a kontroluje vedoucí oddělení. 

• vede centrální podatelnu úřadu a centrální spisovnu úřadu, zabezpečuje průběh skartačního 
řízení, provádí zaškolování nových pracovníků a proškolování spisové služby VERA, 

• zajišťuje zveřejnění úředních materiálů na elektronické úřední desce pro odbor KTÚ a 
případně i pro ostatní odbory MěÚ, 

• odpovídá za donášku poštovních zásilek, jejich třídění, evidenci a přidělení příslušným 
odborům MěÚ k vyřízení, zpracovává veškerou poštu k odeslání a provádí její evidenci a 
předání k poštovní přepravě, 

• zajišťuje obsluhu kreditovacího stroje včetně servisu, materiálu a kreditu, odpovídá za 
distribuci pošty obecním úřadům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, 

• zajišťuje komplexní služby elektronické podatelny, zajišťuje přístupnost obecně platných 
zákonů, nařízení a věstníků ústředních orgánů a právních předpisů města dle zákona o obcích 
a zákona o svobodném přístupu k informacím, ukládá k vyzvednutí písemnosti doručené 
osobám evidenčně přihlášeným k trvalému pobytu na MěÚ, 

• poskytuje za úplatu kopírování pro veřejnost, avšak pouze ve vztahu k podání, 
• vede evidenci úředních razítek a pečetidel, zajišťuje jejich přidělování zaměstnancům MěÚ a 

likvidaci, 
• přijímá podle příslušných zvláštních předpisů hlášení občanů o ztrátách a nálezech, tyto 

eviduje a skladuje, napomáhá jejich vrácení majitelům, nakládá se ztraceným majetkem, 
jehož vlastníka se nepodařilo zjistit, 

• provádí kontrolu vyúčtování nákladů za krmení a ošetřování nalezených zvířat na území 
města Dvůr Králové nad Labem, která jsou umístněna v zařízeních pro zvířata se kterými má 
město Dvůr Králové nad Labem uzavřenou smlouvu, vede jejich evidenci a zajišťuje agendu 
spojenou s finančním darem pro nové majitele psů, zajišťuje veterinární péči včetně 
vyúčtování, 

• zajišťuje objednávky týkající se čerpání sociálního fondu zaměstnanců MěÚ, 
• zabezpečuje úklid a údržbu všech objektů MěÚ (kromě budovy čp. 2) a obřadní síně Staré 

radnice, větší opravy těchto prostor (nad objem finančních prostředků 50 tis. Kč) zajišťuje 
prostřednictvím příslušného odboru úřadu,  

• zabezpečuje vnitřní vybavení úřadu, technicky i organizačně zajišťuje řádný provozní chod 
MěÚ, odpovídá za bezporuchový a hospodárný provoz technického zabezpečení budovy 
objednává a distribuuje tiskopisy, periodika a odborné publikace, zajišťuje nákup 
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kancelářských, hygienických a jiných pracovních potřeb pro výkon administrativních činností 
MěÚ, spotřebního materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, 

• vede sklad kancelářských a hygienických potřeb a zajišťuje jejich výdej zaměstnancům MěÚ, 
• organizuje a eviduje hospodárný provoz autoparku úřadu a zajišťuje jej po technické stránce, 
• provádí správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství vč. jeho vyúčtování, 

přijímá hlášení o pořádání veřejných shromáždění, plní úkoly vyplývající ze zákona o právu 
shromažďovacím, 

• na úseku voleb připravuje podklady starostovi k plnění jeho úkolů, jež mu ukládají jednotlivé 
zákony o volbách; tyto úkoly sleduje a starostu o nich informuje; plní úkoly, jež mu starosta 
na tomto úseku uloží, plní funkci registračního úřadu, dále plní úkoly organizačního 
zabezpečení voleb do zastupitelských sborů všech stupňů včetně voleb komunálních, 
vyhlášeného referenda a realizaci jeho výsledků podle platných zákonů, nařízení a směrnic, 

• poskytuje obecné informace občanům, zajišťuje přepojování telefonních hovorů, poskytuje 
výpisy z katastru nemovitostí přes informační systém katastru nemovitostí, , poskytuje služby 
Czech POINT (výpisy z informačního systému veřejné správy, konverze dokumentů, agendy 
informačního systému datových schránek, agendy základních registrů, zprostředkovaná 
identifikace, zajišťuje občanům vidimaci a legalizaci dokumentů v mimoúřední hodiny, 
zajišťuje přebírání finančních hotovostí v mimopracovní době centrální pokladny, zajišťuje 
obsluhu veřejného rozhlasu, odpovídá za uzamčení objektu po pracovní době a zajišťuje 
výdej a vrácení klíčů od jednotlivých kanceláří dle stanoveného režimu, vede evidenci 
zapůjčování parkovacích karet pro návštěvy MěÚ, 

• na základě součinnosti s příslušnými orgány zajišťuje majetek zemřelých občanů, kteří 
nemají žádného příbuzného nebo dědice, 

• zajišťuje přítomnost pracovníka úřadu jako nezúčastněné osoby při výkonu rozhodnutí 
vyklizením bytu, popř. exekuce; tato činnost se nevztahuje na majetek ve vlastnictví města, 

• zajišťuje objednávky a montáž uličních tabulí, odpovídá za výměnu poškozených a jejich 
ekologickou likvidaci, zajišťuje zájemcům objednání domovní tabulky s příslušným číslem 
popisným nebo evidenčním, 

• zajišťuje nákup státních a městských vlajek, odpovídá za jejich vyvěšení na budovách 
městského úřadu ve smyslu § 7 – 9 zákona o užívání státních symbolů ČR, při příležitosti 
státních svátků a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den 
státního smutku vyhlášených ústředními orgány, 

• organizačně a materiálně zabezpečuje v rámci MěÚ bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
• zabezpečuje splnění podmínek pro provoz vybraných zařízení (např. elektrických a 

plynových) v rámci MěÚ stanovených zvláštními předpisy, kontroly a revize, 
• zabezpečuje veškeré technické podmínky v rámci jím spravovaného majetku města v 

souvislosti s uzavřenými pojistnými smlouvami na majetek města, 
• provádí běžné opravy, údržbářské a pomocné práce, 
• odpovídá za bezpečný a bezporuchový provoz výtahů instalovaných v budově MěÚ čp. 38 a 

zajišťuje pravidelné servisní kontroly, 
• zajišťuje správnou a hospodárnou funkci rozvodny tepla a vzduchotechniky v objektu MěÚ 

čp. 38, plynového vytápění v čp. 749, zajišťuje kontrolu a servis lokálních klimatizačních 
jednotek, 

• zajišťuje úklid v garážích MěÚ (čp. 38), 
• zajišťuje pořádek v půdních prostorách čp. 38 a 59 (vč. rozvodny tepla a vzduchotechniky) 

zvláště ve vztahu k požárním předpisům, 
• v zimním období zajišťuje úklid sněhu v celém areálu čp. 38, 59 a 795, odpovídá za jejich 

trvalou bezpečnou schůdnost, zajišťuje kontrolu a běžnou údržbu střech na čp. 1, 38, 59, 
749 vč. dešťosvodů, 

• zajišťuje agendu spojenou s pronájmem hrobových míst a vedení související evidence na 
hřbitovech spravovaných Technickými službami města Dvora Králové nad Labem (dále TSm). 
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Asistentka starosty města: 

• zajišťuje organizační a administrativní servis starosty a místostarostů, sleduje časový rozvrh, 
zajišťuje návštěvy a pracovní jednání starosty a místostarostů, 

• zajišťuje vedení spisové agendy starosty města, místostarostů a komisí rady, 
• vyřizuje korespondenci starosty města a místostarostů, 
• zajišťuje přípravu schůzí RM a jednání ZM po stránce organizační i technické,  
• účastní se schůzí RM a jednání ZM, pořizuje usnesení a zápisy z nich, zajišťuje zadávání 

úkolů z RM a ZM, 
• zajišťuje distribuci usnesení a zápisů z jednání RM a ZM podle platných jednacích řádů, 

zajišťuje evidenci a archivaci usnesení a zápisů z jednání RM a ZM včetně veškerých příloh 
ve smyslu platného spisového řádu, 

• eviduje a archivuje originální vyhotovení zápisů z jednání komisí rady, jejich kopie předává 
příslušnému odboru úřadu, do jehož činnosti spadá předmět jednání komise, 

• předkládá RM k rozhodnutí žádosti ve věci užívání znaku města, 
• zajišťuje agendu udělování čestného občanství včetně přípravy materiálů pro orgány města, 
• eviduje úkoly zadané RM a ZM starostovi a místostarostům, 
• plní další úkoly podle požadavků starosty, místostarostů, 

Asistentka tajemníka úřadu: 

• zajišťuje organizační a administrativní servis tajemníkovi úřadu, sleduje časový rozvrh, 
zajišťuje návštěvy a pracovní jednání,  

• zajišťuje spisovou agendu odboru,  
• vede evidenci směrnic a vnitřních předpisů města a MěÚ, obecně závazných vyhlášek a 

nařízení města (dále jen předpisy), 
• evidenci udržuje aktuální, dbá na vyřazení zrušených předpisů z evidence, 
• s předpisy prokazatelně seznamuje všechny příslušné zaměstnance, 
• zajišťuje vyvěšení obecně závazných vyhlášek a nařízení města na úřední desku MěÚ,  
• zajišťuje elektronické vyvěšení předpisů na internetových stránkách města včetně jejich 

úplného znění, 
• vyřizuje korespondenci tajemníka, 
• shromažďuje a kompletuje podkladové materiály pro jednání RM a ZM, sestavuje program 

jednání RM, zajišťuje distribuci těchto materiálů určeným osobám,  
• zajišťuje evidenci, kontrolu a vyhodnocování úkolů RM a ZM, 
• zajišťuje přípravu porad vedoucích odborů, pořizuje zápis z těchto porad, zajišťuje distribuci 

zápisů, zajišťuje zadávání, evidenci a vyhodnocování úkolů z porad vedoucích odborů i 
ostatních úkolů zadaných tajemníkem,  

• eviduje týdenní plány činnosti vedoucích odborů, 
• předkládá RM k rozhodnutí žádosti ve věci užívání znaku města, 
• zastupuje asistentku starosty po dobu její nepřítomnosti, 
• plní další úkoly uložené tajemníkem úřadu. 

8.2.2 Odbor informatiky (OI) 

Veškeré níže uvedené aktivity provádí odbor informatiky vlastními silami nebo prostřednictvím 
nasmlouvaných dodavatelských firem. 

• zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování standardů ISVS, 
• shromažďuje veškeré potřebné informace pro napojení na ISZR a zajišťuje komunikaci s 

dodavateli IS, 
• aktivně se podílí na využití výpočetní techniky v činnostech úřadu, 
• je v pravidelném spojení s jednotlivými odbory a odděleními úřadu, 
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• pro uživatele informačního systému MěÚ zprostředkovává potřebná školení, 
• zpracovává a podává návrhy na pořízení jednotného a kompatibilního technického a 

programového vybavení, 
• zprostředkovává styk a zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli techniky, SW a služeb, 
• po technické stránce zajišťuje zasedání RM a ZM (projekce, hlasování, zveřejnění zvukového 

záznamu), 
• prostřednictvím služby Helpdesk zpracovává požadavky uživatelů informačního systému, 
• zajišťuje jednotný postup a koordinaci při pořizování informačních a komunikačních 

technologií Městskou policií Dvůr Králové nad Labem a organizacemi zřízenými městem, 
• zodpovídá za koncepci, tvorbu a rozvoj informačních systémů městského úřadu a zajišťuje 

jejich provoz, 
• zodpovídá za zpracování a dodržování Provozního řádu informačního systému města Dvůr 

Králové nad Labem v souladu s GDPR nařízením 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu osob a zákonem o ZOÚ. 

Na úseku správy sítě a hardwaru: 

• zajišťuje provoz výpočetní techniky (PC, terminálů, serverů, tiskáren, digitálních kopírovacích 
strojů) ve správě městského úřadu včetně odstraňování závad, celkového servisu a podpory 
uživatelů, 

• zajišťuje správu aktivních prvků, serverů včetně zálohování a obnovy (HW, SW), 
• dává návrh na vyřazení výpočetní techniky, 
• zajišťuje provoz datových sítí městského úřadu (LAN), jejich propojení, údržbu a opravy, 
• zajišťuje realizaci bezpečnosti informačního systému městského úřadu a bezpečného 

přístupu na internet, 
• zajišťuje technologické řešení pro realizaci činnosti spojené s vedením registru oznámení ve 

smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, 
• zajišťuje správu a rozvoj slaboproudých technologií městského úřadu (zabezpečovací systém 

EZS, protipožární systém EPS, docházkový systém, telefonní ústředna vč. sítě), 
• zajišťuje provoz audiovizuální techniky a digitálních fotoaparátů, 

Na úseku správy databází a aplikací: 

• zajišťuje správu a provoz aplikací, subsystémů a agend informačního systému městského 
úřadu včetně podpory,  

• zajišťuje správu a provoz aplikací pro bezproblémový chod informačního centra, 
• zajišťuje správu a provoz aplikací pro krizové řízení, 
• zajišťuje systémovou podporu pro aplikace státní správy, případně správu zařízení předaných 

do užívání, 
• zajišťuje systémovou správu intranetu, 
• zajišťuje předtiskovou přípravu souborů k tisku (DTP), 
• spolupracuje s provozním oddělením odboru KTÚ, který koordinuje činnost pracovní skupiny 

spisové služby IS jako poradního a konzultačního orgánu pro správu a rozvoj spisové služby 
IS MěÚ složeného z garantů spisové služby. 

Na úseku geografického informačního systému (dále GIS) a přidružených agend: 

• zajišťuje správu, administraci a rozvoj GIS v souladu s vývojem geoinformačních technologií, 
s ustanoveními danými zákony či normami, 

• navrhuje strukturu datové základny GIS MěÚ a zabezpečuje provázanost jednotlivých 
součástí této struktury, 

• zajišťuje provoz programových prostředků pro přístup uživatelů k prostorovým informacím 
GIS a pro správu datové základny GIS (desktopové a webové technologie), 

• spravuje zařízení pro sběr prostorových dat (GPS), 
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• zajišťuje přebírání dat od jiných subjektů a jejich integraci do struktury GIS, 
• koordinuje tvorbu, údržbu, prezentaci a další využití geodat v datové základně GIS, včetně 

správy metadat pomocí metainformačního systému, 
• zajišťuje publikaci, přípravu mapových podkladů a předávání kartografických výstupů GIS 

uživatelům MěÚ pro výkon státní správy a samosprávy, 
• podílí se na zajištění propojenosti GIS s ostatními částmi informačního systému města, 
• zajišťuje distribuci vybraných dat externím subjektům či veřejnosti, 
• spolupracuje s externími subjekty (např. správci inženýrských sítí, obce správního obvodu) 

zejména v oblasti výměny digitálních prostorových dat, 
• koordinuje činnost pracovní skupiny GIS jako poradního a konzultačního orgánu pro správu 

a rozvoj GIS MěÚ složeného z garantů GIS, 
• zajišťuje metodické vedení garantů GIS, příp. ostatních pracovníků MěÚ a vybraných 

pracovníků TSm (pasporty), 
• v případě implementace nových agend mapového portálu koordinuje prvotní sběr 

prostorových dat a podílí se na další aktualizaci jejich polohy (zejména data pasportů 
mapového portálu – komunikace, zeleň, veřejné osvětlení, povodňová ochrana a vodní 
hospodářství). 

Na úseku správy metropolitní sítě města (MAN): 

• shromažďuje požadavky na rozvoj MAN, 
• zajišťuje návrhy koncepčního rozvoje tras MAN, 
• navrhuje objekty, které budou na MAN napojeny, 
• předkládá k odsouhlasení radě města návrhy rozvoje MAN, 
• na základě žádostí vydává stanoviska k existenci sítí MAN, 
• zajištuje vytýčení skutečného stavu uložení MAN, 
• zřizuje a pravidelně aktualizuje pasport MAN, 
• na základě smluvních vztahů pronajímá trasy MAN komerčním subjektům. 

Na úseku eGovermentu: 

• zajišťuje odborné konzultace ke koordinaci činností souvisejících s podáním žádostí a vlastní 
realizací dotačních projektů eGovernmentu, 

• zajišťuje implementaci nových projektů eGovernmentu do činností MěÚ (základní registry 
veřejné správy, komunikační infrastruktura veřejné správy KIVS), interaktivní elektronické 
formuláře, portálová řešení), 

• zajišťuje vydání nových elektronických podpisů a jejich evidenci 
• zajišťuje administraci datové schránky města, 
• zajišťuje lokální administraci pracovišť Czech POINT, podporu pro technologické řešení pro 

realizaci činností plynoucích ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, 

• zajišťuje správu a systémovou podporu elektronické spisové služby pro obce a organizace 
správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem, 

• zajišťuje správu a systémovou podporu elektronických podpisů a certifikátů pro obce a 
organizace správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem, 

• zajišťuje administraci údajů na portále seznamu OVM. 

8.2.3. Odbor rozpočtu a financí (RAF) 

Zajišťuje vedení komplexní evidence všech podpor malého rozsahu de minimis přijatých městem, 
evidenci průběžně aktualizuje a na vyžádání poskytuje výstupy z této evidence všem odborům a 
oddělením, zodpovídá za správnost a aktuálnost vedených informací. 

Na úseku rozpočtu města a finančního plánování: 
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• zveřejňuje schválený rozpočet a kontroluje jeho dodržování, navrhuje odůvodněné změny v 
rozpočtu v závislosti na změnách v příjmové a výdajové části za obhospodařované 
organizační jednotky rozpočtu (rozpočtová opatření), včetně zahrnutí rozpočtových změn 
vyplývajících z rozpočtových opatření z vyšších rozpočtů, dbá o plné využití zdrojů příjmů a 
o účelné a hospodárné nakládání s rozpočtovými výdaji, zabezpečuje rozpis příspěvků 
příspěvkovým organizacím napojeným na rozpočet města, provádí činnosti rozpočtového 
procesu obce v souladu s platnými právními předpisy, 

• zabezpečuje organizaci a provádění pokladní agendy právnické osoby město Dvůr Králové 
nad Labem, 

• metodicky řídí, usměrňuje a kontroluje oblast nakládání s peněžní hotovostí v rámci právnické 
osoby město Dvůr Králové nad Labem, 

• vydává a přijímá, eviduje a kontroluje bločky stvrzenek a pokutové bloky vydané 
zaměstnancům města a strážníkům městské policie v souladu s uzavřenými dohodami o 
hmotné odpovědnosti, provádí kontrolu odevzdané peněžní hotovosti vzhledem k 
odevzdaným kopiím stvrzenek či pokutových bloků, 

• spolupracuje s finančním a kontrolním výborem ZM, 
• navrhuje požadavky dotací a potřebu úvěrů a za tím účelem jedná s bankami, peněžními 

ústavy a specializovanými firmami o finančních operacích nejvýhodnějších pro město a po 
projednání a schválení ze zákona příslušnými dalšími orgány města je provádí. V rámci 
navržených, schválených a prováděných finančních operací vytváří předpoklady pro zajištění 
dostatečného množství finančních prostředků města v příslušném čase, v rámci plánovacího 
období provádí prognózu vývoje a navrhuje příslušná opatření k zamezení nežádoucích jevů, 
zpracovává vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok, zajistí přezkoumání 
hospodaření auditorem a jeho zveřejnění v rámci závěrečného účtu města, plní v tomto 
smyslu úkoly a požadavky starosty města, 

• vypracovává a předkládá ZM k projednání podklady závěrečného účtu města za příslušný 
kalendářní rok a zajišťuje jeho zveřejnění v souladu se zákonem, 

• zpracovává a předkládá optimalizované návrhy na racionální a hospodárné využití prostředků 
města a po schválení příslušnými orgány je realizuje, 

• sestavuje plány toku peněz města, navrhuje opatření pro nevyrovnaná období, tj. potřebu 
překlenovacích úvěrů či přechodné úrokově výhodné uložení i krátkodobě nevyužitých 
finančních prostředků, 

• sděluje závazné ukazatele rozpočtu města všem subjektům, jichž se týkající (odbory MěÚ, 
příspěvkové organizace, další fyzické a právnické osoby, příjemci veřejných prostředků); v 
případě příspěvkových organizací dává rovněž na vědomí závazné ukazatele rozpočtu 
příslušnému odboru, který zajišťuje plnění úkolů zřizovatele, 

• informuje provozní oddělení odboru KTÚ o podmínkách uzavřených pojistných smluv, 
• vydává sazebník úhrad ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, 
• vede základní evidenci dotací realizovaných městem. 

Na úseku vazby na zřízené příspěvkové organizace: 

• navrhuje závazné ukazatele rozpočtu města pro městem zřízené příspěvkové organizace, a 
po jejich schválení zastupitelstvem města provádí jejich rozpis, 

• provádí kontrolu zřízených příspěvkových organizací ve smyslu § 15 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; tuto svoji činnost koordinuje s činností 
finančního výboru ZM, s činností KIA a řídí se potřebami a požadavky rady města. 

 

Na úseku pojištění majetku města: 
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• zajišťuje účelné pojištění majetku města včetně příslušné komunikace se smluvně 
zajištěnými pojistnými ústavy, v souvislosti s úhradami pojistných událostí zpracovává 
požadované podklady pro jednání škodní komise, 

• shromažďuje podněty z ostatních odborů a od jiných subjektů pro jednání škodní komise, na 
základě pokynů škodní komise po projednání příslušných škod v radě města vypracovává 
škodní protokoly pro personální a mzdové oddělení odboru KTÚ, 

• kopie uzavřených pojistných smluv na majetek města předává na provozní oddělení odboru 
KTÚ, dále na odbory RISM a OEMM k naplnění jejich povinnosti zabezpečovat veškeré 
technické podmínky v rámci spravovaného majetku města v souvislosti s uzavřenými 
pojistnými smlouvami na majetek města. 

Na úseku účetnictví a výkaznictví: 

• vede účetnictví města, zabezpečuje platební styk s peněžními ústavy, zajišťuje předkontaci 
všech účetních dokladů k zabezpečení zaúčtování v požadovaných termínech, spravuje fond 
rezerv a rozvoje, sociální fond, fond cizích prostředků a fond sdružených prostředků a ostatní 
peněžní fondy zřízené orgány města, 

• účetně zpracovává příjmy a výdaje města, provádí převody finančních prostředků příslušným 
subjektům v souladu s rozpočtovými opatřeními z vyšších rozpočtů, 

• zajišťuje včasnou úhradu dodavatelských faktur a ostatních podkladů pro úhrady, 
• dbá, aby byly uhrazovány jen takové faktury, resp. účty a ostatní podklady, které byly z 

hlediska formální, věcné i účetní správnosti schváleny příslušným zaměstnancem úřadu, 
• na základě předaných podkladů poukazuje finanční prostředky příspěvkovým organizacím, 
• podle podkladů předaných z příslušných odborů úřadu za účtovává na příslušný účet pořízení 

majetku, 
• vypracovává a předkládá ZM k projednání podklady roční účetní závěrky města, 
• zabezpečuje činnosti související se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení 

veřejných financí u dotčených účetních jednotek, tj. tzv. „PAP“ – pomocný analytický přehled, 
• připravuje, zpracovává a kontroluje hospodaření se sociálním fondem vč. vydávání zásad a 

prováděcích předpisů k tomuto fondu. 

Na úseku pokladní agendy: 

• metodicky řídí a usměrňuje příjem, převody, ochranu a výdej peněz v hotovosti, cenin a 
přísně zúčtovatelných tiskopisů v rámci města, 

• na základě předaných podkladů zabezpečuje příjem peněz v hotovosti za všechny útvary 
městského úřadu a městské policie a jejich odvod na účty v peněžních ústavech, 

• zabezpečuje výběr finančních prostředků na veškeré hotovostní platby úřadu, 
• vede pokladní deník s rozúčtováním všech příjmů a výdajů podle druhů, 
• odpovídá za řádné zabezpečení finančních prostředků městské pokladny a za svěřené ceniny, 

zabezpečuje nákup cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů, odpovídá za hospodaření s nimi, 
• zabezpečuje příjem, evidenci i předávání pokutových bloků příslušným odborům úřadu a 

městské policii, 
• kontroluje správnost výše odvedených peněz s kopiemi stvrzenek či pokutových bloků. 
• Na úseku správy pohledávek a závazků města: 
• průběžně a ve lhůtách stanovených platným vnitřním předpisem informuje věcně příslušná 

oddělení a odbory úřadu o prodlení v placení jednotlivých příjmů města a o stavu finančních 
pohledávek města, vzniklých z činnosti těchto odborů, 

• eviduje veškeré finanční pohledávky města, 
• vymáhá pohledávky města vzniklé na úseku přenesené působnosti města převzaté od odborů 

úřadu a pohledávky vzniklé z vlastní činnosti, vymáhané dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v platném znění, 
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• eviduje veškeré finanční závazky města, provádí jejich úhradu nebo zajišťuje jejich 
vyrovnání, popř. likvidaci dle platných předpisů, 

• vede centrální evidenci pohledávek města. 

Na úseku daní a poplatků: 

• vystavuje a kontroluje předpis a výnosy daní plynoucích do rozpočtu města, 
• sleduje měsíční výběr pokut a zpracovává podklady pro jejich vymáhání, eviduje a 

zpracovává agendu výběru místních poplatků ze psů, poplatku z pobytu, z dříve povolených 
hazardních her provádí správu poplatků, eviduje subjekty daní, k jejichž vyměření a vybírání 
je úřad příslušný, kontroluje dodržení splatnosti poplatků a daní, či jejich jednotlivých splátek, 
vymáhá nedoplatky a předepisuje penále,  

• zajišťuje kontrolu úplnosti předpisu všech poplatků, provádí vyhledávací činnost, eviduje 
zúčtovatelné tiskopisy k používání v rámci úřadu, projednává stížnosti a náměty týkající se 
finanční a daňové agendy, povoluje věcné loterie a tomboly, dozírá nad jejich prováděním a 
vybírá příslušné poplatky, vyřizuje agendu spojenou s ohlašováním hazardních her dle 
příslušného zákona,  

• využívá informace o psech poskytnutých provozním oddělením odboru KTÚ k výběru 
místního poplatku ze psů, 

• vede evidenci chovatelů psů ve smyslu obecně závazné vyhlášky o trvalém označování psů 
na území města Dvůr Králové nad Labem, 

• vybírá podle příslušné obecně závazné vyhlášky poplatek za komunální odpad a vede 
evidenci bezprostředně související s placením tohoto poplatku, 

• zajišťuje úkony stanovené obecnímu úřadu zákonem o veřejných sbírkách v platném znění. 

Na úseku obhospodařování cenných papírů a majetkových podílů: 

• eviduje výpisy z účtu cenných papírů města (netýká se krátkodobých směnek a jiných 
cenných papírů vznikajících průběžně při efektivním ukládání dočasně volných peněžních 
prostředků), zúčtovává pohyby (přírůstky a úbytky cenných papírů) na výše uvedeném účtu, 
na základě rozhodnutí a odsouhlasení orgány města podílí se ve spolupráci s právním 
oddělením na provádění prodejů a nákupů cenných papírů evidovaných na účtu cenných 
papírů, zúčtovává případné přijaté dividendy z těchto cenných papírů a na základě předaných 
podkladů eviduje ostatní majetkové podíly města. 

8.2.4. Odbor rozvoje, investic a správy majetku (RISM) 

Na úseku rozvoje města: 

• zajišťuje návrhy koncepčního rozvoje města v oblasti výstavby a tvorby infrastruktury z 
hlediska ekonomického i urbanistického, 

• zpracované návrhy koncepce rozvoje města, včetně časových limitů a návazností a předkládá 
je k projednání příslušným orgánům města jako závazné koncepce, 

• ve své činnosti postupuje a řídí se schválenými závaznými koncepcemi rozvoje města, 
• schválené závazné koncepce rozvoje města průběžně sleduje, srovnává s nově nastalými 

skutečnostmi a navrhuje jejich změny a doplnění, 
• zpracovává či zajišťuje návrhy koncepce rozvoje města vč. hledisek urbanistických, 
• pro zpracovávané návrhy zajišťuje vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí, 
• zajišťuje návrhy na optimalizaci infrastruktury města, 
• zpracovává komplexní i dílčí návrhy na rozvoj města v teritoriálním a věcném členění, 
• vypracovává investiční záměry obytné i průmyslové výstavby, 
• navrhuje využití nezastavěných pozemků na území města, 
• navrhuje výstavbu inženýrských sítí ve městě (infrastrukturu města), 
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• navrhuje odůvodněné změny v rozpočtu v závislosti na změnách v záměrech a v průběhu 
realizace investic, 

• navrhuje požadavky dotací a potřeby úvěrů odboru RAF. 

Na úseku investiční činnosti: 

• navrhuje novou výstavbu městských zařízení a dalších novostaveb v zájmu města, 
• navrhuje rekonstrukce a využití opuštěných objektů v zastavěném území města a využití 

nezastavěných ploch v majetku města, s předpokládanými náklady, 
• spolupracuje s odborem OEMM při zajištění majetkoprávních vztahů pro potřeby investiční 

činnosti, 
• zajišťuje podklady pro financování schválených investičních záměrů v průběhu výstavby ve 

spolupráci s odborem RAF, předává mu účetní doklady tak, aby do pořizovací ceny byly 
zaúčtovány na příslušném účtu všechny vynaložené výdaje, 

• zpracovává podklady a organizuje výběrová řízení na architektonické řešení nebo jeho 
zpracovatele, projekční řešení nebo jeho zpracovatele a dodavatele stavby dle platných 
právních předpisů, zejména zákona o zadávání veřejných zakázek, 

• připomínkuje návrhy smluv o dílo, 
• vykonává investorsko-inženýrskou činnost ve fázi přípravy, realizace a převzetí dokončené 

stavby, 
• zastupuje město v územním a stavebním řízení, v případech, kdy město je navrhovatelem 

řízení, 
• zajišťuje podklady a úkony pro územní a stavební řízení v souladu se stavebním zákonem a 

souvisejícími předpisy, 
• spolupracuje při vedení reklamačních řízení u vad, které se projevily v záruční době u 

dokončených staveb, 
• předkládá radě města ve spolupráci s odborem OEMM návrh na budoucího správce majetku 

města – stavby (odbor nebo příspěvková organizace), a to již ve fázi investičního záměru, 
• předává dokončené stavby jejich určenému správci, 
• předává dokončené stavby do správy odboru OEMM, úseku správy nemovitostí, a to na 

základě předávacího protokolu a nezbytných dokladů a dokumentů, jako jsou např. 
projektová dokumentace, kolaudační souhlas, rozhodnutí apod., revize, zkoušky atd. 

Na úseku správy majetku: 

• provádí opravy na městském majetku, které převyšují 300 tis. Kč bez DPH, 
• ve spolupráci s odborem OEMM připravuje zadání větších oprav, a to jak z pohledu projektové 

přípravy, tak i vlastní realizace prací, 
• městským majetkem se rozumí byty ve vlastnictví města, nebytové prostory ve vlastnictví 

města s výjimkou nebytových prostorů, které užívají příspěvkové organizace města, bytové 
domy ve vlastnictví města, budovy škol, školských zařízení, městské knihovny, areálu muzea, 
Hankova domu, Domu s pečovatelskou službou, vše od hranice, po kterou stanoví působnost 
příspěvkové organizaci zřizovací listina, pozemky patřící k bytovým domům; jedná se o 
stavební parcely a pozemky bezprostředně přiléhající ke stavebním parcelám, vybavení 
(příslušenství) bytových domů, bytů, nebytových prostor, nemovité památky s výjimkou 
památek svěřených příspěvkovým organizacím (Záboj), majetek města specifikovaný 
krizovým řízením, jehož stav je zanedbaný až havarijní a který vyžaduje z pohledu krizového 
řízení údržbu a opravy, neboť v důsledku jeho špatného stavu může dojít při krizové situaci 
ke zhoršení stavu ohrožení, 

• provádí opravy technické infrastruktury, zejména místní a účelové komunikace, parkoviště, 
zpevněné plochy, veřejné osvětlení apod., 

• podává na základě usnesení RM za město žádost o stanovení dopravního značení odboru 
ODS. 



 
 

 
25  mudk.cz 
   

Na úseku dotací: 

• sleduje a vyhledává možné dotace, granty či příspěvky pro město v rozsahu samostatné, i 
přenesené působnosti města, pro jeho příspěvkové organizace i další možné příjemce na 
území města, 

• přijímá od vedoucích odborů a vedení města požadavky na dotace na konkrétní akce, činnosti 
nebo účely, k těmto požadavkům vyhledává možné zdroje dotací, 

• zpracovává žádosti o poskytnutí dotace jak pro investiční projekty, tak i pro měkké projekty, 
• na základě rozhodnutí RM zajišťuje podání žádosti o dotaci (ve spolupráci s příslušnými 

odbory), 
• komunikuje a spolupracuje s agenturami, které zajišťují podání žádostí o poskytnutí dotace 

u investičních projektů, připravuje podklady dle podmínek dotací, 
• zajišťuje sledování a dodržování podmínek stanovených poskytovatelem dotace, zajišťuje 

závěrečné vyhodnocení jednotlivých akcí, na které byla poskytnuta dotace (ve spolupráci s 
příslušnými odbory),  

• v případě vyžádání informuje o možných dotacích vedoucí odborů a vedení města, o tomto 
zároveň vede trvalou složku na internetu, aktualizuje obsah této složky, 

• zajišťuje přidělování vybraných dotací, které vyhlašuje město Dvůr Králové nad Labem, 
zejména se zaměřením na rozdělování dotací občanům města při obnově nebo vybudování 
nových kanalizačních a vodovodních přípojek,  

• poskytuje poradenské služby při vyhledávání možných dotačních prostředků a realizaci 
dotačních projektů všem odborům. 

Na úseku vodohospodářském: 

• vykonává práva a povinnosti stavebníka a vlastníka při výstavbě, údržbě vodovodu nebo 
kanalizace, 
- zpracovává plány oprav a investic vodohospodářské infrastruktury města, 
- vykonává investorsko-inženýrskou činnost ve fázi přípravy, realizace a předání 

přidělených vodohospodářských staveb, přičemž spolupracuje s příslušnými odbory, 
- připravuje a realizuje veřejné zakázky na opravy a údržbu vodohospodářského majetku 

města, 
- předává dokončené stavby jejich určenému správci, 
- podílí se na přípravě podkladů pro žádosti o dotace či granty, dohlíží na dodržování 

dotačních podmínek v oblasti přípravy a realizace stavby a připravuje podklady pro 
závěrečné vyhodnocení akce dle podmínek provázejících přidělení finančních 
prostředků, 

- spolupracuje s oddělením OEMM při zajištění majetkoprávních vztahů pro potřeby 
investiční činnosti, 

- na základě požadavku krizového pracoviště zahrnuje příslušné finanční částky na opravy 
a údržbu vodohospodářského majetku do návrhu rozpočtu na následující rok, 

• vykonává práva a povinnosti vlastníka vodovodu a kanalizace dle zákona o vodovodech a 
kanalizacích, 

• zpracovává a vede pasportizaci vodohospodářské infrastruktury včetně vodovodních a 
kanalizačních přípojek ve vlastnictví města, 

• zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města na příslušný 
kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku (rozpočtová opatření), 

• zajišťuje spolupráci s příslušnými státními institucemi a úřady: 
- s vodoprávním úřadem (účast na vodoprávním dozoru, vydávání stanovisek k 

vodoprávnímu řízení – vodní díla, průzkumné vrty a studny, manipulační a provozní 
řády), 

- stavebním úřadem (stanoviska k napojení na vodovodní a kanalizační síť města), 
• ve vztahu ke společnosti MěVaK zajišťuje tyto činnosti: 
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- spolupráce s provozovatelem vodovodu a kanalizace, 
- fakturace nájemného, daňové doklady, 
- příprava a konzultace technického stavu při plánování a realizaci investičních akcí a 

obnovy kanalizační a vodovodní sítě, objednání akcí a fakturace, zajištění projektové 
dokumentace a stavebního povolení, 

- inventarizace majetku, 
- provozovatelská smlouva – práva a povinnosti z ní vyplývající včetně úpravy samotné 

smlouvy, 
- předkládání radě města ke schválení kalkulaci ceny vodného a stočného na nadcházející 

rok, 
• zajišťuje veškeré administrační povinnosti spojené s čištěním odpadních vod. 

8.2.5. Odbor ekonomiky a majetku města (OEMM) 

• zajišťuje výkon samostatné působnosti na úseku hospodaření s majetkem města, 
• zajišťuje prodeje, nákupy, nájmy a výpůjčky nemovitostí vyjma smluv o výpůjčkách a 

nájemních smluv nemovitého majetku města týkajících se příspěvkových organizací města 
metodicky řízených příslušným odborem a zřizovací listinou, 

• přijímá a zpracovává žádosti na kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví města, 
• provádí kontrolu skutečného právního stavu nemovitostí v majetku města, porovnání s 

majetkovou evidencí, je odpovědný za řádnou evidenci movitého i nemovitého majetku 
města, 

• v případě užívání majetku města v rozporu s právním stavem nebo bez právního důvodu 
podává návrh právnímu oddělení k řešení soudní cestou, 

• zpracovává podklady pro tvorbu zřizovacích listin, smluv o výpůjčce sepsanými s 
příspěvkovými organizacemi města, 

• předává podklady týkající se evidence majetku města příspěvkovými organizacemi, 
• zajišťuje likvidační komisi a vyřazování majetku města,  
• odpovídá za řádné provedení inventarizace nemovitého a movitého majetku města, resp. 

zjištěných rozdílů v evidenci tohoto majetku města a předkládá návrh na jejich vypořádání, 
• zabezpečuje agendu hlavní inventarizační komise úřadu, 
• zodpovídá za zpracování podkladů pro pojištění majetku města, 
• navrhuje a připravuje materiály pro strategické rozhodování orgánů města v oblasti 

nemovitého majetku, zveřejňuje záměr města pronajmout, prodat či směnit majetek dle 
zákona o obcích, 

• ve spolupráci s právním oddělením KTÚ zpracovává majetkoprávní smlouvy na nemovitosti 
ve vlastnictví města a na výkupy nemovitostí; mezi majetkoprávní smlouvy se řadí zejména 
smlouvy nájemní, kupní, směnné, o výpůjčce, o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy, 
dohody atd. vč. dodatků k těmto smlouvám, 

• na základě schválených smluv vypracovává předpisy nájemného na byty a nebytové prostory 
pro odbor RAF v systému WinDomy, 

• sleduje platby vyplývající z těchto smluv a připravuje podklady pro vymáhání dlužných 
částek, 

• je odpovědné za evidenci smluv vytvořených na tomto odboru v systému VERA, včetně 
přiložení naskenovaných smluv podepsaných všemi účastníky, 

• přebírá do evidence majetku města nově pořízený movitý a nemovitý majetek ve spolupráci 
s příslušnými odbory úřadu, 

• provádí nabídková řízení k převodu či pronájmu nemovitostí města, při těchto řízeních 
spolupracuje s příslušnými odbory úřadu, 

• provádí kontrolní činnost u pronajatých pozemků, 
• zajišťuje oceňování nemovitostí v majetku města, 
• zajišťuje výpočet a výběr nájemného a záloh na služby dle uzavřených nájemních smluv, 

jejich změny, 
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• v oblasti nájemného a služeb zabezpečuje styk s peněžním ústavem, zabezpečuje zpracování 
a odeslání podkladů pro vyúčtování tepla, teplé a studené vody, s dodavateli médií a 
spotřebiteli (sdružení nájemníků nebo nájemci jednotlivých bytů), 

• kontroluje platby nájemného a zasílá upomínky v případě zjištěných nesrovnalostí, 
• dohlíží na správnost a aktuálnost informací o majetku města evidovaných v pasportech 

mapového portálu GIS pracovišti TSm a ODS (Pasport zeleně, Pasport komunikací a Pasport 
veřejného osvětlení), 

• eviduje údaje o nájmu pozemků města prostřednictvím IS Radnice VERA i za účelem 
vizualizace této informace na mapovém portálu, 

• podává podněty ke kácení neovocných stromů odboru OŽP a podává za město žádost o 
kácení odboru OŽP, 

• zajišťuje kácení dřevin prostřednictvím TSm na základě vydaného rozhodnutí OŽP, 
• předkládá za město podněty a návrhy na změnu územního plánu. 

Na úseku vazby na řízené příspěvkové organizace: 

• zajišťuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Technické služby města Dvora 
Králové nad Labem, 

• zajišťuje za město odsouhlasení vyúčtování nákladů a provozního příspěvku TSm v členění 
podle jednotlivých činností této organizace dle schváleného rozpočtu města, 

• předkládá RM ke schválení návrhy mzdy ředitele TSm včetně všech jeho složek na základě 
dodaných podkladů včetně jeho zdůvodnění, 

• zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele v příspěvkové organizaci Technické služby 
města Dvora Králové nad Labem ve spolupráci s ostatními odbory úřadu. 

Na úseku správy majetku spravuje níže vyjmenovaný majetek města: 

• provádí opravy na městském majetku, které nepřevyšují 300 tis. Kč bez DPH, 
• ve spolupráci s odborem RISM, připravuje zadání větších oprav, účastní se kontrolních dní 

při realizaci prací a spolu s odborem RISM stavbu přebírá od zhotovitele, 
• dává odboru RISM podněty, podklady a nezbytnou součinnost při řešení reklamačních vad v 

záruční době, 
• městským majetkem se rozumí byty ve vlastnictví města, nebytové prostory ve vlastnictví 

města s výjimkou nebytových prostorů, které užívají příspěvkové organizace města, bytové 
domy ve vlastnictví města, budovy škol, školských zařízení, městské knihovny, areálu muzea, 
Hankova domu, Domu s pečovatelskou službou, vše od hranice, po kterou stanoví působnost 
příspěvkové organizaci zřizovací listina, pozemky patřící k bytovým domům; jedná se o 
stavební parcely a pozemky bezprostředně přiléhající ke stavebním parcelám, vybavení 
(příslušenství) bytových domů, bytů, nebytových prostor, nemovité památky s výjimkou 
památek svěřených příspěvkovým organizacím (Záboj), majetek města specifikovaný 
krizovým řízením, jehož stav je zanedbaný až havarijní a který vyžaduje z pohledu krizového 
řízení údržbu a opravy, neboť v důsledku jeho špatného stavu může dojít při krizové situaci 
ke zhoršení stavu ohrožení. 

 

 

Pod pojmem správa se rozumí: 

• údržba; údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a 
předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady, 

• opravy; opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za 
účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu; uvedením do 
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provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních 
materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení, 

• obnova, rekonstrukce a modernizace, 
• dohled nad dodržováním uzavřených smluv, 
• vyřizování reklamací a pojistných událostí (zejména pokud jde o zpracování příslušných 

podkladů pro smluvně zajištěné pojistné ústavy pro komunikaci k případným pojistným 
událostem), 

• uplatňování práv a plnění povinností města z členství města ve sdružení vlastníků bytových 
jednotek, 

• vedení pasportů nemovitostí a jejich pravidelnou aktualizaci,  
• zabezpečování splnění podmínek pro provoz vybraných zařízení (např. elektrická, plynová, 

tlaková), umístěných ve spravovaném majetku města (byty, nebytové prostory), 
stanovených zvláštními předpisy, 

• plnění úkolů na úseku požární prevence dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v 
platném znění ve vztahu k majetku města, kde odpovídá za zajišťování požární prevence 
zejména u majetku města prostřednictvím preventisty požární ochrany. 

V rámci správy majetku dále: 

• zajišťuje a provádí velké opravy budov úřadu (náměstí T. G. Masaryka čp. 1, 38, 59 a ul.  
Rooseveltova 749), a to v návaznosti na provozní oddělení odboru KTÚ; za velké opravy se 
považují opravy nad 50 tis. Kč do 300 tis. Kč bez DPH, 

• informuje budoucí kupující o stavu nabízené nemovitosti, bytu či nebytového prostoru, 
• v případě užívání majetku v rozporu s právním stavem nebo bez právního důvodu podává 

návrh k řešení soudní cestou a následně poskytuje součinnost v rámci své působnosti, 
• fyzicky přejímá nemovitosti, byty a nebytové prostory, jež spravuje, 
• zpracovává plány oprav svěřeného majetku města včetně finančních potřeb; v této 

souvislosti získává informace od nájemníků bytů, nebytových prostor a ředitelů 
příspěvkových organizací, 

• dbá na to, aby jím prováděné opravy, resp. stavební zásahy byly v souladu se stavebním 
povolením či ohlášením, 

• v rozsahu náplně činnosti odboru či zvláštního pověření jedná jménem města s ČEZ 
teplárnou, energetikou VČE, VČP, TSm, MěVaK, s. r. o., a dalšími poskytovateli služeb, 

• připravuje a realizuje výběrová řízení na opravy a údržbu majetku města, 
• zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města na příslušný 

kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku (rozpočtová opatření),  
• na základě požadavků pracovníka zajišťujícího krizové řízení, zahrnuje příslušné finanční 

částky na opravy a údržbu majetku do návrhu rozpočtu na následující rok, 
• zajišťuje plnění konkrétních úkolů vyplývajících z obecně závazné vyhlášky města o 

deratizaci, 
• úzce spolupracuje s odborem RAF v oblasti účetnictví a financí, 
• provádí reklamační řízení závad, 
• v rámci pravidel stanovených zvláštním vnitřním předpisem města zapůjčuje elektrické 

vysoušeče obyvatelům města. 

 

8.2.6. Odbor výstavby a územního plánování (VÚP) 

Na úseku územního plánování: 

Vykonává činnosti „úřadu územního plánování“ podle stavebního zákona, v platném znění. 

Oddělení stavebního úřadu (OSÚ) 
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Na úseku územního řízení a stavebního řádu: 

• vykonává činnosti „obecného stavebního úřadu“ podle stavebního zákona, v platném znění, 
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních 

komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 

Na úseku vyvlastňování: 

Vykonává činnosti „vyvlastňovacího úřadu“ podle zákona o vyvlastnění. 

Na úseku správní agendy: 

• eviduje rozhodnutí včetně právních mocí rozhodnutí, 
• spolupracuje s Katastrálním úřadem, Katastrální pracoviště Trutnov,  
• archivuje projektové a stavebně právní dokumentace staveb,  
• eviduje přestupky a výměr pokut za přestupky a předává k případnému vymáhání právnímu 

oddělení,  
• vede kompletní spisovou agendu odboru,  
• stanovuje výši správních poplatků podle zákona o správních poplatcích,  
• v případě potřeby zadává zpracování technické pomoci nebo odborných posudků. 

Na úseku samosprávy: 

• spolupracuje především s odborem RISM tím, že se podílí na stanovení priorit z hlediska 
údržby a investic nemovitostí města,  

• komunikuje s katastrálním úřadem, státním pozemkovým úřadem, okolními obcemi, správci 
inženýrských sítí, soudy, ČSÚ, FÚ,   

• poskytuje konzultační činnost v oblasti stavebního práva v rámci úřadu a městem zřízených 
organizací, případně konzultuje s komerčními právníky, 

• přiděluje čísla evidenční garážím v ucelených lokalitách ve správním obvodu města, 
• přiděluje čísla evidenční objektům individuální rekreace ve správním obvodu města, 
• přiděluje čísla popisná budovám,  
• vypracovává stanoviska k podnětům občanů i právnických osob z hlediska stavebního 

práva, 
• předkládá podklady pro sestavení příslušných organizačních jednotek rozpočtu, dohlíží na 

jeho plnění a v případě potřeby předkládá odboru RAF návrhy na jeho změny. 

8.2.7. Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS): 

Na úseku školství v oblasti samostatné působnosti: 

Vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zejména: 

• soustřeďuje ve spolupráci s řediteli škol a školského zařízení podklady pro příslušnou 
organizační jednotku rozpočtu z prostředků města na provoz škol a školského zařízení, 

• na základě rozhodnutí samosprávných orgánů města spolupracuje při zřizování a rušení škol 
a školských zařízení, 

• organizuje výběrová řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkových organizací na úseku 
školství, 

• zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele (s výjimkou oprav a údržby budov a 
informačních technologií) – základních škol, mateřských škol, základní umělecké školy, Domu 
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dětí a mládeže Jednička, předkládá návrhy na odvolání a jmenování jejich ředitelů; předkládá 
návrhy jejich platů, pohyblivých složek platů a odměn,  

• zajišťuje podklady pro stanovení a úpravy školských obvodů spádových mateřských a 
základních škol, 

• předkládá RM k rozhodnutí požadavky škol a školského zařízení, 
• předkládá RM termíny zápisů do mateřských škol a zajišťuje jejich následné zveřejnění, 
• poskytuje mateřským a základním školám před termínem zápisu seznam dětí podle 

spádových obvodů, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v příslušné škole, 
• zpracovává a aktualizuje znění zřizovacích listin a smluv o výpůjčce škol a školských zařízení, 
• je předkladatelem návrhů změn, zápisů a výmazů ve školském rejstříku pro školy a školská 

zařízení, jejichž je zřizovatelem, 
• spolupracuje s Českou školní inspekcí, v případě potřeby navrhuje opatření vyplývající z její 

kontrolní činnosti, 
• organizačně zajišťuje porady a pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

obcemi ve správním obvodu ORP. 

Na úseku školství v oblasti přenesené působnosti: 

Vykonává činnosti v souladu se školským zákonem, zejména: 

• zpracovává návrh rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných 
školám a školským zařízením, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v souladu 
se zásadami stanovenými MŠMT a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu, 

• zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbory hospodaření finančními prostředky státního 
rozpočtu za školy a školská zařízení, 

• připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, výsledky zúčtování předává 
krajskému úřadu, 

• zajišťuje podklady pro sumarizaci mzdových a výkonových výkazů za školy a školská zařízení, 
• shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol v termínech stanovených 

MŠMT a předává je krajskému úřadu popř. MŠMT a jejich pověřeným organizacím, 
• zpracovává hlášení, přehledy a statistické výkazy požadované krajským úřadem, 

a dále 

• navrhuje užití právního titulu (výjimky) pro legální poskytnutí veřejné podpory např. ve formě 
de minimis, regionální podpory či vyrovnávací platby za výkon veřejné služby v souladu s 
příslušnými pravidly v oblasti sportu, sociální oblasti, památkové péče, veřejně prospěšných 
aktivit. Následně zajišťuje administrativní úkony spojené s poskytnutím veřejné podpory 
např. zápis do Centrálního registru podpor de minimis, 

• v oblasti přenesené působnosti vykonává činnost veřejného opatrovníka ve smyslu ust. § 
471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

V oblasti památkové péče 

Na úseku samostatné působnosti: 

• zajišťuje agendu ve věci dotačních programů určených vlastníkům na obnovu vnějšího pláště 
objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území městské 
památkové zóny,  

• spolupracuje při realizaci Programu regenerace městské památkové zóny a aktualizaci tohoto 
programu, 

Na úseku přenesené působnosti: 
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Vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
zejména: 

• podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování 
střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,  

• pro ORP Dvůr Králové nad Labem je administrátorem programu Ministerstva kultury ČR 
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, 

• zpracovává na základě podání stanoviska a závazná stanoviska pro OŽP pro účely 
vypracování koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska, zároveň 
odpovídá za jejich včasné předání,  

• vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče, 
• zajišťuje přestupkovou agendu v souvislosti se zákonem o státní památkové péči, 
• dozírá na dodržování zákona a realizaci vydaných správních rozhodnutí; zjištěné neshody 

řeší formou správních řízení s využitím zákonem stanovených sankcí, 
• vydává stanoviska k obnově kulturních památek a objektů v památkové zóně, rezervaci a k 

územním plánům, 
• eviduje údaje o památkových objektech na území správního obvodu ORP prostřednictvím 

aplikace Pasport památek, zodpovídá za správnost a aktuálnost vedených informací, 
• zajišťuje činnosti v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních 

místech, ve znění pozdějších předpisů, zejména vede evidenci válečných hrobů ve správním 
obvodu města a informuje krajský úřad o stavu a počtech válečných hrobů. 

Oddělení sociální (OS) 

Na úseku samostatné působnosti: 

Vykonává činnosti v souladu se zákony č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, v platném znění, č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, č. 256/2001 o pohřebnictví a o 
změně některých zákonů, zejména: 

• eviduje žádosti o umístění v domech s pečovatelskou službou, 
• eviduje a vyřizuje žádosti o přidělení bytu žadatelů v mimořádně tíživé životní situaci, 
• eviduje a vyřizuje žádosti o sociální byty rekonstruované z dotačního programu IROP, 
• eviduje a vyřizuje žádosti o krátkodobý pronájem v ubytovací jednotce určené pro seniory v 

nouzi, 
• zajišťuje dotační činnost v sociální oblasti přijímání žádostí, předkládání návrhů výše finanční 

dotace RM př. ZM po projednání v sociální komisi, tvorba smluv, přijímání vyúčtování, 
• spolupracuje se sociální komisí RM, zajišťuje místní šetření před umístěním žadatele do domu 

s pečovatelskou službou a u žadatelů o byt v mimořádně tíživé životní situaci a sociálních 
bytů rekonstruovaných z prostředků IROP, 

• zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele v příspěvkové organizaci Pečovatelská 
služba Města Dvůr Králové nad Labem (s výjimkou oprav a údržby budov) a předkládá návrhy 
na odvolání a jmenování ředitele Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, 
předkládá návrhy platu, na odměny a složky platu ředitele, 

• ve spolupráci s ostatními odbory úřadu a výše uvedenou příspěvkovou organizací 
zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města na příslušný 
kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku (rozpočtová opatření), 

• posuzuje vhodnost přidělení sociální půjčky z prostředků města z hlediska sociální 
potřebnosti a sociální situace žadatele a předkládá je RM k rozhodnutí, 

• zpracovává a předkládá RM ke schválení dokument Plánování sociálních služeb a koordinuje 
postupy realizace přijatých cílů, 
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• vykonává úkoly na úseku rozvoje sociálních služeb zadaných zřizovatelem, 
Královéhradeckým krajem,  

• uděluje souhlas podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• spolupracuje s poskytovateli, zadavateli a uživateli sociálních služeb, se zástupci obcí ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností a dalšími obcemi Královéhradeckého kraje za 
účelem rozšiřování sociálních služeb a jejich kvality, 

• zajišťuje úkony související s úmrtím osaměle žijících osob po vydání úmrtního listu matrikou, 
v souladu se zákonem o pohřebnictví. 

V oblasti sociální prevence: 

Na úseku přenesené působnosti: 

Vykonává činnosti v souladu se zákonem 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, č. 
273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů a další 
související zákony, zejména:  

• vyhledává klienty sociální práce všech cílových skupin v jejich přirozeném prostředí, posuzuje 
životní situace klienta,  

• v rámci základního sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné k 
překonání jejich nepříznivé životní situace, poskytuje komplexní poradenství v sociální 
oblasti, aplikace metod sociální práce,  

• individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,  
• realizace přímé sociální práce s klientem zaměřená na změnu klienta,  
• realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta,  
• spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,  
• spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku 

nepříznivých životních situací klientů, 
• popisuje životní situace klientů, eviduje je do „Standardizovaného záznamu sociálního 

pracovníka klienta“, jedná se o identifikaci sociální události (zjištění objednávky), identifikaci 
dalších událostí souvisejících se sociálním problémem, 

• vydává písemné doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, 
• vydává předchozí souhlas k výpovědi z nájmu bytu zvláštního určení, 
• pracuje v součinnosti se sociálním kurátorem, kurátorem pro děti a mládež, sociálními 

pracovníky sociálně-právní ochrany a pracovníky Úřadu práce ČR, 
• provádí šetření v případě úmrtí osaměle žijících osob a zajišťuje související úkony, 
• na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů,  
• zajišťuje výkon kurátora pro osoby společensky nepřizpůsobivé a péči o občany propuštěné 

z výkonu trestu, 
• vede spisovou dokumentaci,  
• vede statistické výkazy, 
• zajišťuje tiskopisy žádanek a receptů s modrým pruhem pro objednávání léků s účinky 

psychotropních a omamných látek (opiáty), vyřizuje jejich objednávky u zdravotnických 
zařízení (privátních i státních), vede jejich přísnou evidenci stanoveným způsobem, provádí 
vyúčtování objednaných tiskopisů podle ustanovení § 13 odst. 7 a 8 zákona č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s vyhláškou č. 
54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském 
předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zajišťuje činnosti konané za účelem výkonu veřejné moci v rámci agendy péče o zdraví ve 
smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
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• řeší přestupky ve smyslu příslušných zákonů, 
• ve správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a 

integraci příslušníků romské komunity do společnosti.  

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí: 

Na úseku přenesené působnosti: 

Vykonává činnosti v souladu se zákony č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-
právní ochraně dětí a Směrnicí MPSV o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace 
o dětech vedené orgány SPOD a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti 
náhradní rodinné péče a zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 
soudnictví ve věcech mládeže, zejména: 

• provádí sociálně-právní ochranu dětí,  
• poskytuje poradenskou službu na úseku péče o rodinu s dětmi, 
• provádí sociální šetření v rodinách, 
• zajišťuje sociální diagnózu a terapii, 
• realizuje nebo prosazuje sociální opatření, 
• vyhodnocuje situaci dítěte a rodiny, vypracovává individuální plán ochrany dítěte, pořádá 

případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, 
• na základě pověření starosty města vyhotovuje a podává návrhy k okresnímu soudu, 
• podává zprávy okresnímu soudu, policii a okresnímu zastupitelství ve věcech týkajících se 

péče o děti,  
• zastupuje nezletilé děti v soudních řízeních v opatrovnických a trestních věcech, jako 

opatrovník nezletilého dítěte zastupuje jeho oprávněné zájmy, podává zprávy o sociálních a 
výchovných poměrech, dítěte, navrhuje další důkazy a podává návrh na rozsudek. Podává 
návrhy na přiznání škody za poškozené děti,   

• vyhledává děti, jejichž rodiče či jiné oprávněné osoby neplní své povinnosti, a tím ohrožují 
nebo narušují vývoj a výchovu dětí. Působí na odstranění příčin těchto negativních vlivů, 

• v naléhavých případech podává soudu návrh na vydání předběžného opatření podle § 924 
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, a § 452, odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., v platném 
znění. K zabezpečení tohoto úkonu je zaveden systém nepřetržitých služeb formou 
pohotovosti,  

• vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, pěstouny na dobu 
přechodnou, 

• vyhledává vhodné děti pro osvojení a pěstounskou péči; pěstounskou péči na přechodnou 
dobu, u soudního řízení dává souhlas k osvojení a pěstounské péči, 

• postupuje krajskému úřadu individuální plán ochrany dítěte pro účely zprostředkování 
náhradní rodinné péče, 

• uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a provádí dohled nad výkonem pěstounské péče, 
• spolupracuje s úřadem práce při uplatnění nároku pěstounů na dávky pěstounské péče, 
• spolupracuje s úřadem práce a orgánem sociálně-právní ochrany dětí při uplatnění nároku 

mladého dospělého na zaopatřovací příspěvek, 
• vydává rozhodnutí, jímž upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených § 

47 zákona č. 359/1999 Sb. v případě, že dohoda nebyla uzavřena do 30 dnů od nabytí právní 
moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující, 

• zajišťuje výkon kurately pro děti a mládež, 
• poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů s 

cílem umožnit dětem ohroženým podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb. jejich začlenění do 
společnosti, včetně začlenění pracovního. Pomáhá dětem překonávat problémy, které mohou 
vést k negativním projevům v jejich chování, 
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• u těchto dětí se zaměřuje na trávení volného času, kontakt s osobami zneužívajícími alkohol 
nebo návykové látky, projevy nesnášenlivosti a násilí, nepříznivé vlivy v rodinách,  

• účastní se přestupkových a trestních řízení vedených proti dětem a mladistvým, 
• účastní se úkonů v přípravném řízení, hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech 

mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem, včetně opravných prostředků, 
• rozhoduje a ukládá výchovná opatření podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb. u obtížně 

vychovatelných dětí a mladistvých ve správním řízení a vykonává dohled nad jejich 
dodržováním, 

• vykonává funkci opatrovníka při stanovení paternity a procesního účastníka, 
• vykonává funkci kolizního opatrovníka osiřelých a právně volných dětí,  
• bezodkladně navštíví dítě, které matka po narození opustila a zanechala ve zdravotnickém 

zařízení, a zajišťuje jeho ochranu, 
• podílí se na realizaci ústavní či ochranné výchovy dítěte v určitém zařízení, 
• nejméně jednou za tři měsíce navštěvuje dítě umístěné v ústavním zařízení, 
• nejméně jednou za tři měsíce navštěvuje rodiče dětí, jež mají dítě v ústavním zařízení, 
• provádí pravidelné návštěvy dětí v cizí péči, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

(ZDVOP), 
• ukládá rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle § 12 zákona č. 

359/1999 Sb., 
• uděluje souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, s poskytováním sociální služby v domově pro osoby se zdravotním 
postižením a služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku,  

• pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a 
mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti, 

• spolupodílí se na realizaci preventivních programů v rámci týmu prevence kriminality. V rámci 
prevence nežádoucích jevů spolupracuje s neziskovými organizacemi, městskou policií, s 
organizacemi a službami působícími v oblasti prevence, 

• vede záznamy v příslušných rejstřících, 
• vede spisovou dokumentaci nezletilých dětí, vč. dokumentace dítěte pro náhradní rodinnou 

péči a žadatelů o náhradní rodinnou péči a správních řízení, žádosti o zařazení do evidence 
žadatelů postupuje krajskému úřadu, 

• spolupracuje s úřadem práce a sociální kurátorem při uplatnění nároku mladého dospělého 
na zaopatřovací příspěvek,  

• spolupracuje s úřady práce, odbory státní sociální podpory úřadů práce, diagnostickými 
ústavy, dětskými domovy, výchovnými ústavy, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, věznicemi, soudy, sociálními komisemi obecních úřadů a dalšími sociálními 
institucemi. 

Oddělení kultury, sportu, cestovního ruchu (KSCR) 

Koordinace a realizace projektů a s tím spojené podávání žádostí o dotace.  

V oblasti kultury a sportu 

Na úseku samostatné působnosti: 

• zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele (s výjimkou oprav a údržby budov a 
informačních technologií) – knihovny Slavoj, městského muzea a Hankova domu, předkládá 
návrhy na odvolání a jmenování jejich ředitelů, předkládá návrhy jejich platů, pohyblivých 
složek platů a odměn, 

• zpracovává a aktualizuje znění zřizovacích listin a smluv o výpůjčce městských kulturních 
zařízení, 
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• podílí se metodicky, analyticky a koncepčně na rozvoji kulturní, zájmové a sportovní činnosti 
města, 

• spolupracuje s městskými kulturními zařízeními při pořádání kulturních a společenských akcí, 
• koordinuje případnou spolupráci s organizacemi provozujícími veřejně prospěšné aktivity, 
• komunikuje s organizacemi ve městě v rámci zajištění propagace města, 
• spolupracuje s kulturní komisí RM, sportovní komisí RM, komisí cestovního ruchu RM, 

redakční radou, 
• zajišťuje dotační činnosti (finanční příspěvky) v oblasti kultury, sportu, veřejně prospěšných 

aktivit a poskytování finančních dotací rozdělovaných z rozpočtu města – přijímání žádostí, 
příprava podkladů pro uzavření dotačních smluv, přijímání vyúčtování, 

• vykonává administrativní činnost pro udělování cen města (shromáždění podkladů, 
projednání v příslušných komisích, korespondence), 

• koordinuje tvorbu plánu rozvoje sportu v obci a jeho provádění (zák. č. 115/2001 Sb. ve 
znění zákona 230/2016 Sb.). 

V oblasti cestovního ruchu 

Na úseku samostatné působnosti: 

• zajišťuje chod a provoz informačního centra a jeho pobočky, 
• zajišťuje komplexní informace o městě a nejbližším okolí vč. dopravních informací, ubytování, 

stravování, 
• vede statistiku pro potřeby městského informačního centra a instituce cestovního ruchu, 
• zajišťuje distribuci a prodej tisku města, prodej propagačních materiálů, turistických map, 

suvenýrů, textových průvodců apod., 
• zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce na základě dohody o předprodeji vstupenek,  
• spolupracuje s krajským úřadem, Českou centrálou cestovního ruchu, okolními městy a 

obcemi při podpoře rozvoje cestovního ruchu, 
• zpracovává obsahové podoby a aktualizace údajů internetových stránek města, 
• poskytuje údaje z informačního systému podle zvláštního předpisu oprávněným žadatelům 

– Czech POINT, 
• zajišťuje administrativní úkony pro uzavírání komisionářských smluv a smluv o 

zprostředkování ubytování, 
• spolupracuje s oddělením VKV při zajišťování informací o kulturním a společenském životě, 

k propagaci města a jeho propagaci v médiích, 
• stanovuje prodejní ceny propagačních předmětů města v městském informačním centru, 
• odpovídá za zpracování koncepčních materiálů a jejich realizaci v oblasti propagace a 

prezentace města v oblasti cestovního ruchu, 
• vytváří databáze informací z oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a realizuje 

jejich rozšiřování dostupnými informačními kanály, 
• zajišťuje plánování, koordinaci a realizaci činností v oblasti propagace města a v oblasti 

cestovního ruchu, 
• zajišťuje výběr, přípravu a pořízení propagačních předmětů, doplňuje archiv fotografií pro 

potřeby propagačních materiálů, 
• zabezpečuje účast města na veletrzích cestovního ruchu, příp. na jiných akcích regionálního, 

celostátního nebo mezinárodního významu, workshopech a podobných akcích,  
• zastupuje město v rámci propagace a cestovního ruchu ve Sdružení královských věnných 

měst a Podzvičinsko – zajištění agendy spojené s členstvím, včetně zabezpečení a realizace 
společných projektů, rozvoj spolupráce, 

• sleduje možnosti získávání grantů pro město na úseku kultury a cestovního ruchu a předkládá 
návrhy na získání finančních prostředků radě města, 

• koordinuje spolupráci se subjekty působícími v oblasti kultury a cestovního ruchu ve městě 
a regionu, úzká spolupráce s těmito subjekty při organizaci akcí sloužících k propagaci města, 
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spolupráce s podnikatelskou sférou při rozvoji a podpoře rozvoje kultury a cestovního ruchu 
ve městě, 

• aktualizuje internetové stránky města zaměřené na oblast kultury a cestovního ruchu včetně 
historie, 

• koordinuje průvodcovské služby pro skupiny i jednotlivce po městě a okolí na základě 
předchozí objednávky. 

8.2.8. Odbor životního prostředí (OŽP) 

• vykonává působnost orgánu ochrany zemědělského půdního fondu v rozsahu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny jako orgán ochrany přírody v 
rozsahu působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• navrhuje text nařízení obce k omezení nebo zákazu rušivé činnosti, vydaného pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• vykonává státní správu lesů jako orgán státní správy lesů v rozsahu obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností podle zákona o lesích, ve znění pozdějších předpisů, 

• vykonává státní správu rybářství jako orgán státní správy rybářství v rozsahu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností podle zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, 

• vykonává státní správu myslivosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 
v rozsahu, jak vyplývá ze zákona, jako orgán státní správy myslivosti podle zákona o 
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, 

• vykonává působnost na úseku ochrany zvířat jako orgán ochrany zvířat v rozsahu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• vykonává státní správu ve věcech veterinární péče v rozsahu území obce s rozšířenou 
působností ve smyslu zákona o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, 

• vykonává státní správu jako vodoprávní úřad v rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností podle zákona o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 

• v přenesené působnosti rozhoduje o povinnosti veřejné služby na území obce, pokud obec 
není provozovatelem, a o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci podle zákona o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, 

• vykonává státní správu na úseku vodovodů a kanalizací, v rozsahu obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností jako vodoprávní úřad a rozhoduje o povinnostech veřejné služby ve 
správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

• jako orgán vykonávající státní správu na úseku vodního zákona vykonává působnost 
speciálního stavebního úřadu u staveb vodohospodářských, s výjimkou pravomoci ve věcech 
územního rozhodování a vyvlastnění podle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

• projednává přestupky ve věcech, které spravuje, s výjimkou přestupků dle zákona o týrání 
zvířat, kde není nutné vyžadovat odborné stanovisko státní veterinární správy, 

• uschovává soupis nároků, který u něj uložil pozemkový úřad podle zákona o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, uschovává přijaté návrhy pozemkových úprav se všemi 
náležitostmi a umožňuje nahlížení do nich podle téhož zákona, 

• vykonává jako obecní úřad a obecní úřad s rozšířenou působností ve vymezeném rozsahu 
státní správu podle zákona o rostlinolékařské péči, 

• plní úkoly podle vyhlášky o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, 
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• vykonává jako obecní úřad obce s rozšířenou působností veřejnou správu podle zákona o 
uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, lesnicky významných druhů a 
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 

• plní povinnosti povinného subjektu při poskytování informací o životním prostředí a další 
povinnosti povinného subjektu podle zákona na informace o životním prostředí, 

• vykonává činnosti v přenesené působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností podle zákona o ochraně ovzduší, 

• přijímá hlášení vzniklých škod podle zákona o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona o náhradě škod způsobených zvláště 
chráněnými živočichy,  

• plní úkoly orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství jako obecní úřad a 
obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona o odpadech, 

• zajišťuje ve spolupráci s odborem RISM opatření města v souvislosti se zákonem o ochraně 
veřejného zdraví, a to na úseku ochranné deratizace na území celé obce, 

• poskytuje poradenské služby, včetně příslušné metodiky ostatním odborům úřadu a 
příspěvkovým organizacím zřízených městem v rozsahu daném kompetencemi OŽP, 

• plní úkoly v samostatné působnosti vyplývající ze zákona o obcích,  
• eviduje údaje o vodních plochách, čistírnách odpadních vod, vodních zdrojích na území 

správního obvodu ORP prostřednictvím aplikace Pasport vodního hospodářství a povodňové 
ochrany, zodpovídá za správnost aktuálnost informací garantovaných OŽP, 

• zajišťuje vydávání koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska, 
zahrnujícího požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů ve smyslu zákona o 
územním plánování a stavebním řádu, včetně vydávání stanovisek a závazných stanovisek z 
pozice dotčeného orgánu státní správy, 

• zajišťuje agendu odpadového hospodářství města (samospráva). 

8.2.9. Odbor dopravní a správní (ODS) 

Z oblasti správních evidencí: 

• zajišťuje výrobu, úschovu, skladovou evidenci a disponování s pamětními medailemi města 
vydávanými k významným životním a společenským událostem, 

Oddělení dopravy a silničního hospodářství 

Oddělení přímo řídí a kontroluje vedoucí oddělení. 

Z oblasti dopravy a silničního hospodářství: 

• spolupracuje s dopravní komisí RM, vyhotovuje zápisy z jednání komise a předkládá RM 
materiály související s prací dopravní komise,  

• předkládá RM materiály ve věci změny dopravního značení, 
• eviduje údaje o komunikacích, úsecích komunikací, vodorovného a svislého dopravního 

značení, parkovištích prostřednictvím aplikace Pasport komunikací, zodpovídá za správnost 
a aktuálnost informací garantovaných ODS, 

• navrhuje způsob zajištění městské autobusové dopravy, 
• navrhuje a předkládá RM smlouvy o zajištění městské autobusové dopravy, 
• zajišťuje a kontroluje proplácení a vyúčtování příspěvku na provoz městské autobusové 

dopravy. 

Výkon státní správy na úseku zákona o provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění: 
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• stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. 
třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a 
na místní komunikaci, 

• vydává vlastníkovi veřejně přístupných účelových komunikací souhlas se stanovením místní 
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní 
informace, 

• provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
• pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel, 
• vydává speciální označení vozidel. 

Výkon státní správy na úseku zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, 
v platném znění: 

• rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, 
• vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí. 

Výkon státní správy na úseku zákona o pozemních komunikacích, v platném znění: 

Z pozice správního orgánu ORP: 

• vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých 
rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti, 

• projednává přestupky ve věcech dálnic a silnic podle tohoto zákona a podle zvláštního 
právního předpisu s výjimkou věcí, k jejichž projednání je příslušný celní úřad a krajský úřad, 

• uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v 
územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad. 

• vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných 
účelových komunikacích. 

Z pozice správního orgánu obce: 

• rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení 
místní komunikace z této kategorie, 

• projednává přestupky a správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní 
úřad nebo krajský úřad, 

• vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací, 

• vydává stanoviska dotčeného orgánu ve smyslu stavebního zákona, v platném znění, 
• zpracovává na základě podání stanoviska a závazná stanoviska pro OŽP a stanovuje seznam 

dalších dotčených orgánů a odpovídá za jeho včasné předání OŽP pro účely vypracování 
koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného stanoviska. 

Výkon státní správy na úseku zákona o silniční dopravě, v platném znění: 

• je dopravním úřadem pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu, 
• vykonává státní dozor v silniční dopravě pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu, 
• vystavuje a odebírá pro řidiče a provozovatele taxislužby průkaz o způsobilosti řidiče 

taxislužby, opravňující jej provozovat taxislužbu ve vymezeném územním obvodu, 
• vydává licenci pro provozování městské autobusové dopravy, 
• vydává osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě, 
• schvaluje jízdní řády městské autobusové dopravy, 
• odnímá licenci v případě, že dopravce neplní podmínky stanovené v licenci, porušuje zákon 

o silniční dopravě apod., 



 
 

 
39  mudk.cz 
   

• navrhuje zrušení živnostenského oprávnění provozovatelům městské autobusové dopravy a 
taxislužby, 

• předkládá kraji návrhy na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné linkové dopravě a 
informuje kraj o místních přepravních podmínkách a o veřejném zájmu na přepravních 
potřebách obyvatel obce, 

• projednává přestupky a správní delikty za porušení tohoto zákona. 

Výkon státní správy na úseku zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 
řízení motorových vozidel, v platném znění: 

• rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí, 
• schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání, 
• zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto 

zkoušky, 
• vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, 
• projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti, 
• vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel.  

Výkon státní správy na úseku zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, v platném znění: 

• rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, 
• vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí, 
• vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

Oddělení dopravních přestupků (ODPŘ) 

Oddělení přímo řídí a kontroluje vedoucí oddělení. 

Výkon státní správy na úseku zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v 
platném znění: 

• projednává přestupky podle své působnosti. 

Výkon státní správy na úseku zákona o pozemních komunikacích, v platném znění: 

• projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 
podle zvláštního právního předpisu. 

Výkon státní správy na úseku zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla: 

• projednává přestupky podle tohoto zákona a zvláštního právního předpisu. 
 

Oddělení správních evidencí (OSE) 

Oddělení přímo řídí a kontroluje vedoucí oddělení. 

• zajišťuje nákup a skladovou evidenci věcných darů předávaných komisí pro občanské 
záležitosti při vítání občánků a slavnostního přípitku poskytovaného matrikářkou při 
svatebním obřadu, 
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• projednává přestupky, jejichž skutkové podstaty jsou vymezeny zákony ve věcech, které 
spravuje. 

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel: 

• vede evidenci obyvatel ve městě a tuto aktualizuje, spolupracuje při sčítání lidu, spolupracuje 
s ohlašovnami obecních úřadů ve správním obvodu ORP, 

• přihlašuje občany k trvalému pobytu, 
• vede seznamy voličů, 
• vede evidenci čísel popisných, názvů ulic, náměstí a částí města, 
• vede správní řízení ve věci rušení trvalého pobytu, 
• zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra 

ČR  
• je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému 

pobytu nebo podle zvláštních právních předpisů mají povolen pobyt ve správním obvodu 
města, 

• za celý správní obvod vystavuje potvrzení o údajích z informačního systému evidence 
obyvatel pro občany a pro vymezené subjekty dle zvláštních předpisů (např. soudy, Policii 
ČR apod.), 

• zajišťuje nezbytné úkony při změně názvů ulic, prostranství a místních částí, 
• provádí zápisy a editace referenčních údajů do registru územní identifikace dle zákona o 

základních registrech za město Dvůr Králové nad Labem, 
• zavádí doručovací adresu do informačního systému (AISEO), 
• přijímá a postupuje MV ČR žádosti o zprostředkování kontaktu. 

Výkon státní správy na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování 
pravosti podpisu: 

• provádí vidimaci a legalizaci, 
• vede evidenci vidimací a legalizací, 
• vede vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory úředníků nebo starostů a místostarostů 

provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů správního obvodu, 
• provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů, 
• zasílá krajskému úřadu vzory otisku úředního razítka a podpisové vzory úředníků 

vykonávajících u obecního úřadu vidimaci a legalizaci, 
• vykonává dle speciálního zákona další úkony s činností vidimace a legalizace spojené. 

Výkon státní správy na úseku matriky: 

• vede matriky narození, uzavření manželství a úmrtí v matričním obvodu a vydává matriční 
doklady a potvrzení z těchto knih, 

• přijímá žádosti o uzavření manželství, organizačně zajišťuje obřad uzavření manželství, 
• vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v zahraničí, 
• vystavuje na základě žádosti snoubenců osvědčení k uzavření manželství před orgánem 

církve, 
• zajišťuje nákup, úschovu, skladovou evidenci a disponování se sektem, který město 

poskytuje jako dar při pořádání svatebních obřadů, 
• rozhoduje ve věci změny jména a příjmení občanů v matričním obvodu, 
• vyhotovuje veškeré matriční doklady a potvrzení pro použití jak v tuzemsku, tak v cizině pro 

osobní i úřední potřebu, vydává k vystaveným matričním dokladům vícejazyčné formuláře 
pro použití ve státech Evropské unie, 

• přijímá prohlášení rodičů o uznání otcovství dítěte, 
• přijímá a eviduje soudní rozhodnutí o rozvodu manželství a další změny v matrikách (např. 

změny jména, uznání otcovství) tzn., aktualizuje matriky, 
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• zajišťuje obřady a návštěvy při životních jubileích občanů města, organizuje svatební obřady 
– zlaté, diamantové, platinové svatby a provádí vítání občánků komisí pro občanské 
záležitosti 

• spolupracuje se zvláštní matrikou v záležitostech českých občanů, kteří se narodili, uzavřeli 
sňatek nebo zemřeli v cizině (připravuje ve spolupráci s občany podklady pro zápis matričních 
událostí do matrik), 

• vede a aktualizuje sbírky listin v běžném roce za matriční obvod Dvůr Králové nad Labem, 
dále pak úřadů s matriční působností, které patří do správního obvodu, a to trvale, 

• ověřuje podpisy a oprávněnost vydání rodných, oddacích a úmrtních listů matričními úřady 
pro použití v cizině, 

• provádí metodickou a kontrolní činnost u obecních úřadů pověřených vedením matrik, 
vydává stanovisko pro nadřízený orgán v případě žádosti o stanovení nového matričního 
obvodu v rámci ORP, 

• zajišťuje odbornou metodickou pomoc pro úředníky dalších obcí ve správním obvodu (jsou-
li pověřeny činností vidimace a legalizace), kteří činnost provádějí vč. zkoušky odborných 
znalostí úředníků před výkonem funkce, 

• vede evidenci převzatých a použitých matričních tiskopisů v souladu se směrnicí Ministerstva 
vnitra,  

• zajišťuje činnost komise, která ničí poškozené a znehodnocené matriční tiskopisy, 
• provádí prvotní šetření v případě úmrtí osaměle žijících osob pro vydání úmrtního listu. 

Výkon státní správy na úseku agendy občanských průkazů: 

• vyřizuje žádosti o vydání občanských průkazů (OP), provádí kontrolu správnosti a úplnosti 
údajů zapisovaných do OP, 

• vydává nově vyhotovené OP, zaeviduje převzetí OP v agendovém informačním systému 
evidence OP (AIS EOP), 

• provádí kontrolu funkčnosti kontaktního elektronického čipu, zadání BOK, DOK, IOK, 
• provádí odblokování, změnu bezpečnostního osobního kódu, DOK, IOK, 
• na základě předložených podkladů v odůvodněných případech vyhotovuje OP ve zkrácených 

lhůtách, 
• projednává a řeší přestupky, 
• přijímá hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo z důvodu nebezpečí zneužití dat v 

identifikačním certifikátu, 
• přijímá nalezené OP a vede jejich evidenci, 
• vyřizuje žádosti o OP a předává vyhotovené OP z vážných důvodů mimo pracoviště (např.  

nemocnice, bydliště občana atd.), 
• provádí zápis, změnu, rušení údajů v AIS EOP, 
• poskytuje údaje z informačního systému OP oprávněným subjektům podle zvláštního 

předpisu, 
• rozhoduje o skončení platnosti OP, 
• zadržuje neplatné OP, 
• uchovává OP po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině, 
• vede evidenci vydaných OP, vč. ztracených a odcizených, 
• vybírá správní poplatky za úkony na úseku OP, rovněž ukládá a vybírá pokuty, 
• provádí skartaci OP, 
• na základě oprávněné žádosti poskytuje informace z manuálních evidencí OP, 
• přijímá žádosti ze zastupitelských úřadů a vyhotovené OP zasílá Ministerstvu zahraničních 

věcí ČR. 

Výkon státní správy na úseku agendy cestovních dokladů: 
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• pořizování žádosti o vydání cestovních dokladů se strojově čitelnými a biometrickými údaji, 
včetně pořízení biometrických údajů, provádění kontroly správnosti a úplnosti údajů, 

• vydává nově vyhotovené cestovní doklady, eviduje jejich převzetí v agendovém informačním 
systému cestovních dokladů (AIS ECD) a provádí kontrolu dat, 

• přijímá žádosti ze zastupitelských úřadů a vyhotovené cestovní doklady zasílá Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR, 

• projednává a řeší přestupky, 
• přijímá hlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití nebo nalezení CD a vede o tom 

evidenci, 
• rozhoduje o zadržení neplatného cestovního dokladu, 
• rozhoduje o skončení platnosti CD podle zákona o CD, 
• zpracovává údaje v AIS ECD (zápis, změna, zrušení), 
• poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (AIS ECD) 

oprávněným subjektům podle zvláštního předpisu, 
• provádí skartaci cestovních dokladů. 

Výkon státní správy na úseku zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, v platném znění: 

• rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů 
zapisovaných v registru, 

• přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání 
a vydává tabulky s registrační značkou, 

• vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení 
silničního vozidla, 

• rozhoduje o zápisu vyřazení silničního vozidla z provozu a zápisu zániku silničního vozidla,  
• schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního 

vozidla, 
• schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, 
• provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla, 
• odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného 

vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl 
vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává 
je ministerstvu. 

Výkon státní správy na úseku zákona o provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění: 

• uděluje a vrací řidičské oprávnění, 
• vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty 

řidičských průkazu a mezinárodních řidičských průkazu, 
• vydává a odebírá paměťové karty, 
• vyměňuje řidičské průkazy členského státu EU a řidičské průkazy vydané cizím státem, 
• vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, 
• provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a 

o odečtu bodu, 
• informuje orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, 
1. o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se 

řízení motorových vozidel během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání 
návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, 

2. o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během zkušební doby tohoto 
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení 
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trestního stíhání zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době 
osvědčila, nebo o tom, že se má za to, že se osvědčila; zároveň obecní úřad obce s 
rozšířenou působností informuje orgán činný v trestním řízení o tom, zda žadatel doložil 
odbornou způsobilost. 

• nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění, 
• nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, 
• podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení 

řidičského oprávnění,  
• rozhoduje o zadržení řidičských průkazů, 
• projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v 

bodovém hodnocení. 

8.2.10. Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ) 

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními 
právními předpisy. Zpracovává živnostenskou agendu v informačním systému registru živnostenského 
podnikání (IS RŽP) na základě přístupových čipových karet zaměstnanců odboru OŽÚ. V rámci 
zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání, při realizaci prvotních úkonů 
týkajících se evidenčních povinností vůči finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení, úřadům 
práce, zdravotním pojišťovnám, zajišťuje provoz „Centrálního registračního místa“ a přijímá, od osob 
podnikajících na základě živnostenského oprávnění, přihlášky k registraci nebo oznámení pro finanční 
úřad na základě zvláštního právního předpisu, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního 
zabezpečení, přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení pro úřad práce, 
přijímá oznámení a hlášení vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním 
předpisem. Potřebné informace předává příslušným správním orgánům dle zvláštních právních předpisů. 
Vede evidenci dokumentů živnostenského úřadu v informačním systému Registru živnostenského 
podnikání – UNISPIS. Provádí digitalizaci dokumentů. 

Je provozovatelem živnostenského rejstříku (veřejný a neveřejný seznam). 

Vede příruční registraturu živnostenských podnikatelů. Spolupracuje s příslušnými správními orgány 
(např. FÚ, ČSSZ, ZP, ÚP, KHS, ČPZI, ITI, Cizinecká policie, Celní správa, Policie ČR, soudy, obchodní 
rejstřík). Vybírá správní poplatky a pokuty na úseku živnostenského podnikání. Zpracovává tržní řád 
formou nařízení obce.  Je povolovací a dozorový orgán pro služby v rozsahu zákona o volném pohybu 
služeb a zaregistrován v databázi příslušných orgánů systému pro výměnu informací o vnitřním trhu 
(IMI systém). Prostřednictvím elektronického systému IMI zajišťuje výměnu informací v rámci 
administrativní spolupráce mezi příslušnými povolovacími a dozorovými správními orgány členských 
států EU. Je zapojen do systému „Průvodce pro spotřebitele“, jako dozorový orgán dohlížejícím na 
dodržování povinností zakotvených v zákoně o ochraně spotřebitele.  Spolupracuje se spotřebitelskými 
organizacemi, které se zabývají ochranou spotřebitele.  

 

 

 Na úseku registrace:   

• provádí registrace fyzických osob s bydlištěm na území ČR, právnických osob se sídlem na 
území ČR, zahraničních osob fyzických a právnických, kteří mohou podání podle 
živnostenského zákona učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu,  

• provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává podnikatelům výpis ze živnostenského 
rejstříku živností ohlašovacích vázaných, řemeslných a živnosti volné,  
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• vydává rozhodnutí o udělení koncese, provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis 
ze živnostenského rejstříku u živností koncesovaných, 

• žádá o vydání stanovisek (oprávnění, souhlasu, povolení nebo vyjádření) orgány státní 
správy u koncesovaných živností podle zvláštních právních předpisů, 

• vydává výzvy k odstranění závad nebo předložení dokladů při ohlášení a změně živností, 
• vydává rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo ohlašovatel 

nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, 
• provádí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení 

živnosti (jedná se např. u fyzických osob o změnu sídla, rozsahu živnostenského oprávnění, 
změny oborů u živnosti volné, u právnických osob o dopsání data vzniku, přidělení IČ, 
rozsahu živnostenského oprávnění, změny oborů u živnosti volné, u zahraničních fyzických 
osob o změnu bydliště mimo území ČR, sídla, doby platnosti živnostenského oprávnění, 
dopsání data vzniku, přidělení IČ, rozsahu živnostenského oprávnění, změny oborů živnosti 
volné, u zahraničních právnických osob o změnu organizační složky, vedoucího organizační 
složky a její umístění),  

• provádí změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti 
žádosti o koncesi, 

• zpracovává údaje ze základních registrů, obchodního rejstříku, informačních systémů a 
zapisuje změny a doplnění údajů do živnostenského rejstříku, 

• dokládané skutečnosti zjistitelné ze základních registrů nemusí podnikatel dokládat, tyto 
skutečnosti zajistí živnostenský úřad, 

• žádá o výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu (elektronicky, a 
to způsobem umožňujícím dálkový přístup),  

• provádí digitalizaci dokumentů předložených podnikatelem v listinné podobě a následně 
ukládá do živnostenského rejstříku, 

• vede evidenci provozoven podnikatelů, eviduje zahájení a ukončení provozoven a o 
provedeném zápisu do živnostenského rejstříku informuje podnikatele, 

• přiděluje identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, 
• provádí registraci a změny odpovědných zástupců a členů statutárních orgánů, 
• zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti, pokračování v 

provozování živnosti a o provedeném zápisu informuje podnikatele, 
• ve správním řízení vydává rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost 

podnikatele, 
• ve správním řízení ruší živnostenské oprávnění z podnětu jiných správních orgánů (např. 

ztráta bezúhonnosti, insolvenční řízení, porušení povinností ČSSZ, porušení hygienických 
podmínek),  

• ve správním řízení vydává rozhodnutí o zrušení, pozastavení provozování živnosti na návrh 
státní správy, pro porušení právních předpisů nebo porušuje podmínky stanovené 
rozhodnutím o udělení koncese,  

• informuje, o provedených zápisech do živnostenského rejstříku, příslušné správní orgány v 
souladu se živnostenským zákonem, 

• vydává ze živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě výpis, úplný výpis, 
částečný výpis, potvrzení o určitém zápisu, popřípadě o tom, že v rejstříku určitý zápis není. 

 

Na úseku kontroly:   

• vykonává živnostenskou kontrolu a sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené 
živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na 
živnostenské podnikání, poskytování služeb (státních příslušníků členského státu Evropské 
unie) a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese,  

• zpracovává plán samostatných kontrol,  
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• spolupracuje a provádí společné kontroly s ČOI a dalšími orgány státní správy, 
• ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona u živností ohlašovacích 

vázaných, řemeslných, u živnosti volné a u živností koncesovaných, 
• vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v 

rozsahu daných kompetencí, 
• vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebních daních v 

rozsahu daných kompetencí,  
• vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o omezení provozu 

zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, 
• vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek a o povinném značení lihu, 
• vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o civilním letectví, o 

drahách a zákonem o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, 
• vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů,  
• vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených nařízením města „Tržní řád“,  
• výkon živnostenské kontroly se řídí zvláštním zákonem – kontrolní řád, 
• z kontrol vyhotovuje protokoly, 
• vede řízení o námitkách kontrolovaných osob, 
• ukládá pokuty v příkazním řízení,  
• vede správní řízení a vydává rozhodnutí o uložení pokuty za porušení právních předpisů, 

rozhodnutí o uložení pokuty za neoprávněné podnikání, rozhodnutí o pořádkové pokutě za 
neposkytnutí součinnosti, vydává příkaz na místě, 

• řeší přestupky na úseku živnostenského podnikání dle živnostenského zákona, 
• řeší přestupky na úseku podnikání dle zákona o přestupcích,   
• řeší podněty a stížnosti na úseku živnostenského podnikání, 
• v rámci zapojení do systému „Spotřebitelského ombudsmana“ sepisuje protokoly ve věci 

odstoupení od kupní smlouvy na základě žádosti zákazníka včetně postoupení příslušnému 
občanskému sdružení dle bydliště zákazníka. 

Na úseku zemědělského podnikání:   

• vykonává činnosti spojené s podnikáním v zemědělství v rozsahu stanoveném zákonem o 
zemědělství, 

• zpracovává agendu zemědělského podnikání v informačním systému evidence zemědělského 
podnikatele, 

• vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele pro fyzické, právnické a 
zahraniční osoby, 

• provádí změny skutečností vedených v evidenci zemědělského podnikatele, 
• na základě oznámení o přerušení provozování zemědělské výroby, provede záznam do 

evidence a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu, 
• podává informace příslušným správním orgánům, 
• ve správním řízení provádí vyřazení z evidence zemědělského podnikatele, 
• vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele, 
• řeší přestupky na úseku zemědělského podnikání v souladu se zákonem o zemědělství, 
• vede příruční registraturu zemědělských podnikatelů,  
• vybírá správní poplatky a ukládá pokuty na úseku zemědělského podnikání, 
• zpracovává údaje ze základních registrů. 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Organizační řád úřadu je závazný pro všechny orgány města, všechny zaměstnance města 
zařazené do úřadu a rovněž pro starostu, místostarosty a tajemníka úřadu.  

9.2 Ruší se vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2021 včetně všech jeho dodatků. 
Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením č. R/366/2023 – 17. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem ze dne 27.04.2023 a je platný od 01.05.2023 včetně přílohy č. 1 – Organizační schéma 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

 

 

 

Ing. Jan Jarolím v. r. 
starosta města 



ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

       Účinnost 01.05.2023 – 141 zaměstnanců
        

 

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ  
(PO)       5

     

MAJETKU (RIM) 

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ 
A MZDOVÉ     (PAM)     2

  SEKRETARIÁT TAJEMNÍKA
  (SEKR TAJ) 1

 

STAROSTA MĚSTA 

TAJEMNÍK ÚŘADU
1

 Příloha č. 1

    KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
(KRI)    1

ODBOR KANCELÁŘE 
TAJEMNÍKA ÚŘADU

KTÚ     21

ODBOR VÝSTAVBY
A ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ (VÚP)

18

 ODBOR EKONOMIKY
A MAJETKU MĚSTA

(OEMM) 

               9

ODBOR ROZVOJE,
INVESTIC A SPRÁVA

MAJETKU (RISM) 

11

ODBOR
ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ (OŽP)

8 

ODBOR ŠKOLSTVÍ,
KULTURY A 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
(ŠKS)

   21

ODBOR DOPRAVNÍ
  A SPRÁVNÍ

(ODS)

  26      

ODBOR OBECNÍ 
ŽIVNOSTENSKÝ 

ÚŘAD (OŽÚ)

6

ODBOR
INFORMATIKY

(OI)

6 

 

ODDĚLENÍ VZTAHŮ 
K VEŘEJNOSTI    

          (VKV)      2            

  oddělení  dopravních 
     přestupků (ODPŘ)
               9    

ODBOR ROZPOČTU
A FINANCÍ (RAF)

                 10 

Oddělení kultury, sportu 
  a cestovního ruchu 

 (KSCR)    5

Oddělení sociální (OS) 
10

   SEKRETARIÁT STAROSTY  
    (SEKR STAR) 1

 
Oddělení stavebního 

úřadu (OSÚ)
14

KONTROLNÍ A INTERNÍ 
AUDIT    

          (KIA)      1            

   ODDĚLENÍ PROVOZNÍ 
     (PROV)     12

  oddělení  dopravy a
 silničního hospodářství
               4  (ODSH)   

  oddělení správních 
      evidencí (OSE)
                12    


