
Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi 
Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  (dále jen zákon) 

 
 

Čl. 1 
 

 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce 
mezi jeho pracovníky, jejich vzájemné vztahy k orgánům a zařízením, které zakládá nebo 
zřizuje obec. 
 
 

Čl. 2 
Organizační struktura obecního úřadu 

 
 Obecní úřad Vraclav je tvořen starostou obce, místostarostou obce a těmito 
zaměstnanci obce stanovenými radou obce:  

a) samostatný referent  
b) správce budov a staveb 
c) správce hřbitova 
d) správce odpadového hospodářství 

 
 

Čl. 3 
 

 Postavení a působnost obecního úřadu a jeho vztahy k orgánům obce upravuje zákon. 
Obecní úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti. 
 

Čl. 4 
 
 Obecní úřad Vraclav vykonává svoji působnost na území obec Vraclav podle § 1 
zákona. Obec se člení na tři části na dvou katastrálních územích. Část Vraclav a část Vraclav 
– Svatý Mikuláš na katastrálním území Vraclav a část Sedlec na katastrálním území Sedlec. 
 

Čl. 5 
Působnost obecního úřadu 

 
1)  Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti 

a) připravuje podklady pro jednání rady obce a zastupitelstva obce a 
 zabezpečuje plnění jejich   usnesení, 

b) plní úkoly uložené radou obce a zastupitelstvem obce,  
c) pomáhá komisím v jejich činnosti při přípravě podkladů pro jejich jednání 

 a při přenášení jejich poznatků a zjištění na radu obce.  
d) se zodpovídá radě obce a zastupitelstvu obce. 

2)  Přenesenou působnost vykonává obecní úřad v územním obvodu obce státní správu 
v rozsahu stanoveném v § 61 zákona s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady 
obce, komisí nebo zvláštního orgánu. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony 
a ostatními právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních 
orgánů popřípadě rozhodnutími Krajského úřadu. Metodickou a odbornou pomoc 
vykonává Krajský úřad. 
 
 



Čl. 6 
Starosta 

 
1) Zastupuje obec navenek. Jedná s nadřízenými orgány, smluvními partnery, podepisuje 

smlouvy. 
2) Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní 

rok. 
3) Zodpovídá za přípravu právních a smluvních dokumentů  a nařízení obce. 
4) Je v čele obecního úřadu a odpovídá za jeho činnost a je nadřízen všem pracovníkům 

obecního úřadu. 
5) Plní funkci zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní 

poměr se zaměstnanci obce a osobami zařazenými do programu obecně prospěšných 
prací a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů. 

6) Zodpovídá za provoz obecního úřadu a plnění povinností pracovníky obecního úřadu. 
7) Navrhuje a doporučuje radě obce potřebu a rozložení pracovních míst pro hospodaření 

s majetkem obce a pro činnost související se zajištěním výkonu samostatné a 
přenesené působnost. 

8) Zajišť uje správu majetku obce a provoz technického vybavení obce spolu s hmotně 
odpovědnými osobami. 

9) Připravuje, svolává a řídí schůze rady obce a zasedání zastupitelstva obce. 
10) Zodpovídá za rozvoj obce, zajišť uje zejména ÚPO, POV, PÚ, MÚSES v souladu 

s PRVÚSC a projednává jejich přípravu s příslušnými komisemi rady obce. 
11) Zodpovídá za sestavení ročních rozpočtů obce a rozpočtových změn ve spolupráci 

s orgány obce. 
12) Zodpovídá za úkoly související s obranou státu a IZS. 
13) Při mimořádných událostech zodpovídá za včasné varování osob na ohroženém území, 

za evakuaci obyvatelstva a spolupracuje s nadřízenými složkami krizového řízení. 
14) Zodpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Má přehled o občanských 

vztazích v obci a vztazích občanů k obci a obecním zřízením.  
15) Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu obce. 
16) Spolu s místostarostou podepisuje obecně závazné vyhlášky obce, zápisy rady obce, 

usnesení zastupitelstva obce a převodní příkazy k úhradě v částce vyšší než =50.000,- 
Kč. 
 

Čl. 7 
Místostarosta 

 
1) Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. 
2) Podepisuje spolu se starostou obecně závazné vyhlášky obce, zápisy rady obce, 

usnesení zastupitelstva obce a převodní příkazy k úhradě v částce vyšší než =50.000,- 
Kč. 

3) Rada obce stanovila, že místostarosta plní tyto úkoly: 
a) spolupracuje na přípravě podkladů pro právní a smluvní dokumenty, 
b) připravuje podklady pro jednání rady obce. 
c) podílí se na přípravě rozpočtu obce. 
d) podílí se na přípravě podkladů pro grantová řízení a dotační tituly. 
e) vyřizuje běžnou agendu související se správou obce a činností obecního 

úřadu. 
f) vypracovává zprávy z místa bydliště požadované oprávněnými orgány. 
g) sleduje kompletnost, účelnost a funkčnost občanské vybavenosti obce. 
h) spravuje počítačové vybavení obecního úřadu, dohlíží na jeho funkčnost a 

dodržování zákonných norem v souvislosti s užitím software.  



ch) zodpovídá za elektronickou komunikaci s ostatními orgány státní správy a 
občany. 

i) ze své činnosti je odpovědný radě obce. 
 

Čl. 8 
Samostatný referent 

 
1) Rada obce zřídila funkci odborného referenta – účetní obecního úřadu. 
2) Odborný referent – účetní zajišť uje: 

a) vedení evidencí, záznamů a kartoték 
b) evidenci a aktualizaci evidence obyvatel obce a vlastníků domů, jejich 

uživatelský vztah k domům 
c) správu a plnění místních poplatků, neinvestičních nákladů, správních 

poplatků a úhrad vyplývajících z obecně závazných předpisů 
d) finanční plnění krátkodobých i dlouhodobých plateb vyplývajících ze 

smluvních vztahů s partnery obce 
e) evidenci a aktualizaci majetku obce ve spolupráci s hmotně odpovědnými 

pověřenými osobami na jednotlivých úsecích působnosti obce, jakými jsou 
ZŠ, MŠ, Knihovny, SDH, správa obecního majetku a vedení obecního 
úřadu 

f) evidenci a aktualizaci živností provozovaných v obci 
g) vedení účetnictví obce, vč. pokladny a účtů 
h) přípravu pracovních smluv ve spolupráci s vedením obce 
i) přípravu partnerských smluv se spolupráci s vedením obce 
j) zjišť ování, sběr, zpracování a sumarizace dílčích statistických údajů 
k) přijímání, třídění a zapisování korespondence 
l) zprostředkování oběhu a doručování spisů, písemností a zásilek obecního 

úřadu, obecní rady, obecního zastupitelstva a komisí rady obce 
m) ověřování podpisů a listin v kompetenci obce 
n) úklid kanceláří a čištění jejich vybavení. 

 
Čl. 9 

Správce budov a staveb, 
správce hřbitova, 

správce odpadového hospodářství 
 

  Činnost těchto zaměstnanců obce je dána náplní v jejich pracovních smlouvách. 
 

Čl. 10 
 

Tento organizační řád obecního úřadu Vraclav byl schválen podle zákona č. 128/2000 
§ 102 odst. 2 písm. o) usnesením rady obce ze dne 18. října 2004 a zrušuje stávající platný 
organizační řád obecního úřadu Vraclav. 
 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
    Oldřich Koblížek         Věra Dvořáková  

      starosta obce        místostarosta obce 
 



 

Příloha č. 1 organizačního řádu obecního úřadu ve Vraclavi 
 
 
 

 
Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost 

 
Pondělí  7.30 – 12.00  12.30 – 16.30  hodin   
 
Středa   7.30 – 12.00 12.30 – 17.00  hodin   

 
 
 

Úřední hodiny starosty a místostarosty pro veřejnost 
po dohodě – starosta tel. 736 179 116, místostarosta tel. 774 647 797 

 
Pondělí  17.30 – 19.00  hodin  starosta obce 
 
Čtvrtek  18.00 – 19.30  hodin  místostarosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Příloha č. 2  organizačního řádu obecního úřadu ve Vraclavi 
 
 

Podpisový řád 
 
 

Smlouvy:    jeden podpis  starosta  
 
Dokumenty vyžadující  
podpis statutárního zástupce:  jeden podpis  starosta  
 
Vyhlášky:    dva podpisy  starosta a místostarosta 
 
Nařízení rady obce:   dva podpisy  starosta a místostarosta 
 
Příkazy k úhradě do =50.000,- Kč: dva podpisy  starosta, místostarosta nebo účetní 
 
Příkazy k úhradě nad =50.000,- Kč: dva podpisy  starosta a místostarosta 
 
Pokladní doklady:   jeden podpis  účetní, místostarosta, starosta 
 
Interní účetní doklady:  dva podpisy  starosta, místostarosta nebo účetní 
 
Běžná korespondence s občany: jeden podpis  starosta, místostarosta nebo účetní 
 
Běžná korespondence s institucemi: jeden podpis  starosta, místostarosta nebo účetní 
 
Vyjádření komisí rady obce:  jeden podpis  předseda komise 
 
 

 
 
 

 


