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MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III 
Úřad městského obvodu 

 

 

Působnost odborů a úseků 
 

 
Tajemník 

 
Komplexně zabezpečuje agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců MO a personalistiky, řízení 
jejich výkonu a kvality. Koordinuje přípravu vnitřních předpisů a vede jejich evidenci. Spravuje a zajišťuje 
hospodaření s prostředky sociálního fondu dle nastavených pravidel. Poskytuje právní a materiální 
podporu pro činnost starosty, zastupitelstva a rady MO a úřadu MO. Zajišťuje činnost podle zákona o 
střetu zájmů. Dozoruje činnost hlavního správce rozpočtu. Hodnotí a zajišťuje personální a provozní 
potřeby MO při zabezpečování jeho úkolů, organizuje oblast vzdělávání zaměstnanců, navrhuje nebo 
schvaluje mimotarifní složky mzdy všech zaměstnanců, zabezpečuje dohody o stážích studentů. Řídí 
přímo vedoucí odborů, úsek sekretariátu starosty a tajemníka a úsek knihovny městského obvodu. 
 
 

Sekretariát a městská knihovna 
 

Úsek sekretariátu starosty a tajemníka 
Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti starosty a tajemníka a jednotlivých orgánů města a 
jeho volených představitelů. Podílí se na poskytování organizační, informační a další potřebné podpory 
pro činnost zastupitelstva MO a rady MO. Zajišťuje komunikaci MO a úřadu s veřejností a dalšími 
subjekty. Zajišťuje agendu prezentace MO. 
Plní zejména tyto úkoly: 

− organizačně zajišťuje průběh jednání tajemníků, starostů, vedení úřadu, 

− zabezpečuje technickou a organizační stránku průběhu zasedání ZMO a schůzí RMO, zpracovává 
zápisy z těchto jednání, zajišťuje jejich distribuci a archivaci, 

− sleduje evidenci úkolů ZMO a RMO a podílí se na přípravě zpráv kontrolního výboru o plnění 
usnesení, 

− vede termínový kalendář jednání starosty, tajemníka, RMO a ZMO, ostatních akcí, 

− podílí se na organizaci a průběhu voleb či referenda, 

− organizuje provoz zasedací místnosti, 

− zajišťuje vydávání vlastních tiskovin obvodu, 

− vede archiv zveřejněných informací, 

− zajišťuje fotografickou dokumentaci pro webové stránky, 

− ve spolupráci s redakční radou spravuje a rozvíjí webové stránky obvodu, 

− zajišťuje aktualizaci webových stránek, vývěsních tabulí a úřední desky, 

− komplexně zajišťuje oblast vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců od vstupního vzdělávání přes 
průběžné až po zvláštní odbornou způsobilost a vzdělávání vedoucích úředníků, 

− přijímá podněty a stížnosti občanů a vede jejich evidenci, 

− přijímá žádosti o poskytování informací a vede jejich evidenci, 

− vede evidenci a vyřizování veškeré korespondence starosty, 

− zajišťuje prezentaci městského obvodu v oblasti kultury směrem k obyvatelům městského obvodu, 

− zajišťuje realizaci schválených kulturních akcí městského obvodu a spolupracuje na jejich organizaci, 

− zpracovává podklady a koordinuje činnost příslušné komise rady. 
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Úsek knihovna městského obvodu 
− zajišťuje výpůjční činnost, provádí individuální práci se čtenáři, odborné specializované knihovnické 

činnosti, 
− vede evidenci výpůjček a čtenářů, 
− zabezpečuje bibliografickou – informační službu, 
− vyřizuje agendu upomínání čtenářů a vymáhání pohledávek, 
− provádí údržbu knižního fondu, 
− zajišťuje vnitrostátní MVS, 
− připravuje kulturně – výchovné projekty pro ZŠ, 
− katalogizuje knihy dle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností; 
− profiluje fond knihovny s lokální působností, 
− zpracovává podklady pro státní statistickou službu 
− aktualizuje informace zveřejňované na webových stránkách o činnosti knihovny a zájmových akcích, 
− koordinuje a vyhodnocuje zpětnou vazbu klientů na služby knihovny. 

 
Odbor dopravy a životního prostředí 

Úsek dopravy 
V rámci přenesené působnosti plní zejména tyto úkoly (v rozsahu odpovídající výkonu státní správy 
svěřené zvláštními právními předpisy obecním úřadům a v rozsahu Statutu) na úseku dopravy: 

− povoluje zvláštní užívání místních komunikací, 

− povoluje připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci nebo úpravě takového připojení či jeho 
zrušení, 

− povoluje připojení veřejně přístupné účelové komunikace k jiným pozemním komunikacím nebo 
úpravě takového připojení či jeho zrušení, 

− povoluje uzavírky místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací popř. nařizuje 
objížďky, 

− vykonává státní dozor na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, 

− vydává vyjádření k projektovým dokumentacím, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech 
místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, 

− kontroluje průběh zvláštního užívání místních komunikací, 

− na návrh vlastníka místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace ukládá provozovateli vraku 
povinnost odstranit a odstavit vrak mimo danou pozemní komunikaci dle ustanovení § 19c zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.  

V rámci samostatné působnosti zajišťuje: 

− údržbu a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města 
včetně jejich součástí s výjimkou mostních objektů, dopravního značení a zařízení, čištění a zimní 
údržby v rozsahu stanoveném zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

− kontrolu a údržbu sorpčních vpustí na území obvodu, 

− připravuje návrhy na odstraňování vraků motorových vozidel a zajišťuje realizaci případného 
odstraňování vraků motorových vozidel,  

− zajišťuje odstranění nepovoleně umístěných překážek z místních komunikací a úhradu nákladů 
spojených s odstraňováním nepovoleně umístěných věcí, 

− vyjádření k harmonogramu čištění a zimní údržby komunikací a kontrolu jejich plnění, informování 
odboru dopravy Magistrátu města Pardubic o zjištěných závadách, 

− podklady městu pro vedení a aktualizaci pasportu místních komunikací, 

− vyjádření, návrhy a podněty k jízdním řádům, udílením licencí, provozu a umístění zastávek městské 
hromadné dopravy, 

− návrhy na stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích anebo vyjádření 
za MO k návrhu města Pardubic, 
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− návrhy na zařazení a vyřazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace a příslušné 
třídy umístěných na jeho území, popř. návrhy na změny tohoto zařazení; 

− stanoviska, vyjádření a souhlasy vlastníka k uzavírkám, připojování, zvláštnímu užívání místních 
komunikací a k umisťování věci a pevné překážky na komunikacích mimo souhlas k rozhodnutím pro 
prodej z mobilních zařízení, předzahrádky určené k poskytování občerstvení, uložení sítě na 
mostech, zřízení vyhrazeného parkování v zónách placeného stání v rozsahu dle Statutu, 

− kontrola dodržování podmínek stanovených při povolování uzavírek, připojování, zvláštního užívání 
místních komunikací a umisťování věci a pevné překážky na komunikacích a uvedení dotčených 
komunikací do původního stavu, 

− uzavírání dohod o úpravě komunikace při podstatném nárůstu jejího zatížení,  

− řešení požadavků, podnětů a žádostí občanů týkajících se samostatné působnosti, 

− souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství, které není pozemní komunikací a dále souhlas 
se zvláštním užíváním veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města pro provádění 
stavebních prací, umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, umístění a provozování 
reklamních zařízení, pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a 
dohlížení na jejich uvedení do původního stavu po ukončení zvláštního užívání.  

Úsek životního prostředí 
Na úseku přenesené působnosti vykonává působnost svěřenou zvláštními právními předpisy obecního 
úřadu v mezích zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a rozsahu Statutu města na úsecích 
ochrany přírody a krajiny, myslivosti a vodního hospodářství.  
Jedná se zejména o následující činnosti: 

− dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vydává rozhodnutí  
na základě podané žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

− dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a příslušných prováděcích 
předpisů, vydává závazná stanovisko dle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, 

− vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, 

− vyjadřuje se jako orgán ochrany přírody a krajiny k investičním záměrům na území obvodu, 

− vyjadřuje se jako orgán ochrany přírody a krajiny k projektovým dokumentacím. 
 

V rámci samostatné působnosti zajišťuje: 

− vyjádření k investičním záměrům na území MO, k rozvojovým a útlumovým záměrům podniků 
z hlediska životního prostředí, 

− výkon působnosti příslušející obci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

− čistotu a vzhled veřejného prostranství, údržbu a úklid odpadků z veřejně přístupných pozemků ve 
vlastnictví města Pardubic bez rozlišení druhu pozemku, mimo stavebně či jinak označeného 
stanoviště kontejnerů na komunální odpad a mimo lesních pozemků, likvidaci nepovolené skládky 
na pozemcích města Pardubic bez rozlišení druhu pozemku, mimo lesních pozemků, 

− pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad, 

− údržbu a výsyp odpadkových košů, 

− údržbu a výsyp odpadkových košů na psí exkrementy a sběr psích exkrementů ze zpevněných ploch 
a zeleně, 

− uložení odpadu z nepovolených skládek a uložení biologického materiálu vzniklého při péči o 
veřejnou zeleň způsobem dle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, 

− vedení evidence o objemech likvidovaného odpadu a biologického materiálu vzniklého při péči o 
veřejnou zeleň a o jednotlivých komoditách informoval město Pardubice, 

− údržbu veřejné zeleně v rozsahu daném pasportem veřejné zeleně na pozemcích v majetku města,  

− poskytování podkladů městu pro vedení a aktualizaci pasportu zeleně, 

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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− výkon vlastnických práv k dřevní hmotě vytěžené v rámci kácení dřevin rostoucích mimo les 
realizovaných městským obvodem na pozemcích ve vlastnictví města zařazených do pasportu 
veřejné zeleně,  

− správu a údržbu prvků drobné zahradní architektury, vč. veřejného mobiliáře, 

− údržbu dětských hřišť, sportovišť, venkovního fitness ve správě Městského obvodu, 

− zajištění provádění pravidelných kontrol herních prvků a zajištění oprav herních prvků dle výsledků 
z provedených kontrol, 

− dohled nad kulturními a historickými památkami, které se nacházejí na území MO. 

Dále zjišťuje tyto činnosti: 

− vedení zaměstnanců pracovní skupiny ÚMO na údržbě a úklidu veřejného prostranství, 

− přidělování a kontrolu práce osob vykonávajících veřejně prospěšné práce na základě Dohody o 
vytvoření pracovních příležitostí uzavřené s Úřadem práce v Pardubicích, 

− přidělování a kontrolu práce odsouzených osob umístěných ve Věznici Pardubice na základě 
Smlouvy o zařazení odsouzených do práce. 

Na úseku investiční výstavby zajišťuje: 

− vyjádření k investičním záměrům města Pardubice, které mají být realizovány na území MO, 

− vyjádření k návrhům a časovým programům investiční výstavby a velkých oprav ve vztahu k MO, 

− předkládání návrhů městu na velké opravy a investiční výstavbu na území MO, které budou částečně 
či zcela hrazeny z rozpočtu města, 

− spolupráci s Magistrátem města Pardubic při realizaci investičních akcí na území MO, 

− přípravu investičních akcí na území MO (zpracování studií, projektových dokumentací v různých 
stupních týkajících se území MO),  

− zajištění investičních záměrů realizovaných městským obvodem na úseku hřišť, sportovišť, 

− přípravu podkladů pro zadání veřejných zakázek a následnou realizaci a zabezpečení investičních 
akcí MO v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy MO a dle přílohy č. 5 Statutu, 

− financování investičních akcí v souladu s uzavřenými smluvními vztahy (vč. objednávek) a 
schváleným rozpočtem, 

− protokolární předání dokončeného díla do majetku města u investičních akcí MO. 

Úsek přestupků 
Na úseku přenesené působnosti svěřené obecním úřadům zvláštními právními předpisy a v rozsahu dle 
Statutu komplexně zajišťuje výkon agendy přestupků, jedná se o zejména o: 

− přijímání oznámení o přestupcích (fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob) spadajících 
do působnosti obecních úřadů a dále v rozsahu svěřeném městským obvodům Statutem,  

− řešení přestupků na základě zjištěných a prokázaných skutečností dle příslušných právních předpisů 
v prvním stupni. Jedná se o přestupky na úseku veřejného pořádku, majetku a občanského soužití a 
dále o přestupky spadající do působnosti obecních úřadů v souladu s příslušnými právními předpisy 
a v rozsahu svěřeném městským obvodům statutem (jedná se zejména o přestupky v souladu se 
zvláštními zákony, k nimž jsou věcně příslušné obecní úřady),  

− vede stanovené evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, rozbory apod., 

− zpracovává zprávy a jiné stanovené podklady pro orgány činné v trestním řízení a orgány statní moci, 

− na vyzvání soudu, popř. jiného správního úřadu, se zúčastňuje výkonu rozhodnutí podle příslušného 
ustanovení občanského soudního řádu, v platném znění a zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních 

řízeních soudních, v platném znění, 

− dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a příslušných prováděcích předpisů a v 
rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad. 

V samostatné působnosti náleží do tohoto úseku:  

− stará se o veřejný pořádek na území obvodu a to i s využitím oprávnění dle přísl. ustanovení zákona 
o obcích žádat o spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

− iniciuje a zajišťuje spolupráci městského obvodu s Městskou policií Pardubice a jinými orgány 
činnými v trestním řízení (předá podněty k řešení atd.), 
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− kompletní vedení agendy BOZP a PO, 

− zajištění provádění pravidelných revizí požárních čidel, alarmů a hasicích přístrojů umístěných 
v objektu úřadu a zázemí pracovní skupiny úřadu zajištění zpřístupnění dotčených prostor), 

− zajištění provádění pravidelných revizí pracovního nářadí, elektrozařízení, prodlužovacích kabelů  
pro rozvod elektrické energie v objektu úřadu, zázemí pracovní skupiny a v prostorách knihovny 
(zajištění zpřístupnění dotčených prostor), 

− zajištění školení BOZP a PO zaměstnanců pracovní skupiny úřadu, zaměstnanců vedených v evidenci 
úřadu práce nezařazených do úřadu, odsouzených pracujících na základě smlouvy o zařazení 
odsouzených do práce, osob vykonávajících trest obecně prospěšných prací na základě nařízení 
Okresního soudu a dle dohody o realizaci trestu OPP na území obvodu, 

− provádění šetření a podávání zpráv na vyžádání orgánů činných v trestním řízení. 
 
 

Odbor ekonomický a vnitřních věcí 
 

Komplexně zabezpečuje oblast ekonomického plánování, ekonomiky a hospodaření městského obvodu 
a vnitřní správy. Zabezpečuje správu dotací, daní, poplatků a jiných peněžních plnění, plní úlohu 
plánovacího místa, rozpočetnictví a regulací dle příslušných právních předpisů. Provádí ekonomické 
analýzy a sestavuje rozbory výsledků hospodaření městského obvodu, navrhuje nové postupy a řešení. 
Je platebním a zúčtovacím místem všech hospodářských operací. Zpracovává komplexně mzdovou 
agendu zaměstnanců městského obvodu. Zajišťuje chod podatelny, CzechPOINT, základní informační 
službu a spisovou službu.  

Úsek rozpočtu 
Komplexně zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu městského obvodu, jeho 
změn, hodnocení výsledků hospodaření a finančního vypořádání, podílí se na jeho realizaci. Plní zejména 
tyto úkoly:  

− stanoveným způsobem organizuje, řídí a koordinuje postup při zpracování návrhu rozpočtu, na 
základě získaných podkladů, informací, stanovisek a připomínek zpracovává komplexní návrhy 
rozpočtu na příslušný kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku, zajišťuje jejich projednávání a 
schvalování orgány městského obvodu,  

− zpracovává komplexní vyhodnocení výsledků hospodaření městského obvodu, navrhuje potřebná 
opatření, průběžně sleduje, vyhodnocuje a ovlivňuje finanční situaci městského obvodu jako celku, 
zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány městského obvodu, podílí se na optimálním 
ukládání volných finančních prostředků, zajišťuje realizaci finančních toků mezi rozpočtem 
městského obvodu a rozpočtem města,  

− stanoveným způsobem zajišťuje přezkoumání hospodaření městského obvodu,   

− provádí kontroly daňových dokladů, faktur/účtů, sleduje oprávněnost účtovaných plateb a dalších 
výdajů a příjmů z rozpočtového hlediska,  

− vede evidenci odvodů a daní, přijatých dotací a ostatních příjmových položek, vede evidenci 
veškerých příspěvků a dotací poskytovaných z rozpočtu města,  

− vede další stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovává statistické a obdobné výkazy, 
rozbory apod. 

Úsek účetnictví 
Zpracovává účetnictví podle platných právních předpisů a v souladu s dalšími předpisy komplexně 
zajišťuje účetnictví městského obvodu. Na základě dokladů přijatých od jiných subjektů, orgánů 
městského obvodu, útvarů úřadu apod., zabezpečuje účetnictví, a to v příjmovém, výdajovém, 
fondovém a majetkovém hospodaření. Plní zejména tyto úkoly: 

− přijímá daňové doklady, faktury/účty, poukazy k výdaji a další podklady k placení, řádně je eviduje, 
kontroluje jejich formální správnost, uplatňuje jejich reklamace a jiné výhrady, zajišťuje jejich 
stanovený oběh, kontroluje jejich potvrzování pověřenými pracovníky příslušných odborů a provádí 
jejich následnou úhradu, 
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− provádí převody mezi bankovními účty, úhrady poplatků a příjem úroků – finanční operace, sleduje 
náhrady opakovaných plateb (nájemné, zálohy), zpracovává účetní předpisy k bankovním výpisům a 
vnitřním účetním dokladům při dodržování účtové osnovy a platné rozpočtové skladby, 

− provádí průběžné kontroly bankovních účtů a vazby mezi nimi, 

− zpracovává měsíční, čtvrtletní, roční účetní závěrky vč. zpracování účetních výkazů a rozborů 
s předáním příslušným orgánům městského obvodu a na Magistrát města Pardubic, 

− vede operativní a účetní evidenci veškerého hmotného i nehmotného majetku městského obvodu, 
zajištění evidence majetku pro účely pojištění, zařazuje majetek, sleduje jeho technický stav a 
případně navrhuje jeho vyřazení, vede odpisové plány, zajišťuje a zpracovává inventarizaci majetku a 
zúčtovává její výsledky, zabezpečuje činnost likvidační a škodní komise, 

− vede evidenci pohledávek a účtuje o nich, 

− aplikuje předpisy v oblasti účetnictví do podmínek úřadu, zabezpečuje, zpracovává a předává 
statistické údaje přísl. orgánům veřejné správy, vede další stanovené či potřebné evidence. 

Úsek mzdového účetnictví 
Zajišťuje mzdové záležitosti a odměňování v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v návaznosti na další právní předpisy a nařízení, všech 
zaměstnanců městského obvodu a zastupitelů. Plní zejména tyto úkoly: 

− komplexně zajišťuje mzdovou agendu, vede mzdové spisy a realizuje rozhodnutí dle pokynů 
tajemníka,  

− zpracovává podklady k výplatám mezd podle schválených evidencí docházky a ostatních podkladů 
(dovolenky, potvrzení o pracovní neschopnosti, exekuční příkazy atd.), realizuje rozhodnutí tajemníka 
úřadu v oblasti odměňování zaměstnanců a zastupitelstva v oblasti odměňování členů zastupitelstva, 
vypočítává mzdy a odměny zaměstnancům a členům zastupitelstva včetně odvodů, 

− zajišťuje plnění povinností zaměstnavatele vyplývající z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění, 
důchodovém pojištění, zákona o daních z příjmů a dalších navazujících právních předpisů, zpracovává 
a předává statistické údaje příslušným orgánům. 

Úsek správy daní a poplatků 
V rámci své působnosti a v souladu se zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
v návaznosti na příslušné obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic a v návaznosti na zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zajišťuje činnost správce jednotlivých poplatků. Plní 
zejména tyto úkoly: 

− je správcem všech správních a místních poplatků (poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psa, poplatek za 
užívání veřejného prostranství), pokut vyměřovaných nebo ukládaných odbory ÚMO, vede jejich 
účetní a operativní evidenci, zajišťuje jejich vymáhání ve správním či soudním řízení,   

− vydává povolení k umístění herního prostoru, je správcem souvisejících správních poplatků 
(vyměřuje, eviduje, vybírá a vymáhá),  

− přijímá ohlášení hazardní hry (tombola s herní jistinou vyšší než 100 000,- Kč) 

− vymáhá splatné, nezaplacené daňové pohledávky vzniklé správou příslušných místních poplatků, 
provádí vyměření daňových nedoplatků a připravuje podklady pro exekuční řízení, 

− přijímá oznámení o pořádání veřejných akcí, vede jejich evidenci a zabezpečuje jejich nahlášení do 
příslušného registru. 

Úsek pokladny 
Stanoveným způsobem a v souladu s příslušnými předpisy zajišťuje příjmy a výdaje hotovostních 
prostředků. Plní zejména tyto úkoly: 

− vede výdajové a příjmové pokladní knihy, vyhotovuje pokladní doklady,  

− vybírá pokladní hotovost do výdajové pokladny z výdajového účtu banky, při dodržování denního 
limitu pokladní hotovosti ve výdajové pokladně na pokrytí jednotlivých výdajových operací (platy 
zaměstnanců, odměny komisí, drobné výdaje apod.), 

− přijímá správní, místní a další poplatky a tržby za prodej cenin do příjmové pokladny a výši zůstatku 
nad stanovený denní pokladní limit odvádí na příjmový účet banky, 
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− na všechny účetní operace kontroluje účetní předpis dle rozpočtové skladby a předává k zaúčtování, 

− vede evidenci přísně zúčtovatelných tiskopisů a tiskovin (pokladní doklady, stvrzenky, bankovní šeky, 
kolky, stravenky), 

Úsek dotací a darů 
Zabezpečuje řádné zpracování dotací směřujících do rozpočtu městského obvodu, stejně jako dotací 
poskytovaných orgány městského obvodu v rámci schváleného rozpočtu. Plní zejména tyto úkoly: 

− zajišťuje a dohlíží na řádné čerpání přidělených účelových dotací v rámci státního rozpočtu a jejich 
řádné vyúčtování (dotace na zajištění voleb, sčítání obyvatel, z fondu kultury, apod.) 

− vede evidenci žádostí o dotace dle programu pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu, 
zpracovává podklady pro rozhodování příslušných orgánů k přidělení dotací, zajišťuje zpracování 
jednotlivých smluv, jejich vyplacení a kontroluje jejich řádné využití a vyúčtování (případné vrácení 
dotace), 

− zajišťuje poskytování darů senior klubům působících na území městského obvodu dle schválených 
pravidel pro poskytování darů klubům seniorů, vede řádnou evidenci poskytnutých darů, 

− zajišťuje gratulace spoluobčanům seniorům k jejich životnímu jubileu jménem městského obvodu.   

Úsek vnitřních věcí 
Zajišťuje chod podatelny, základní informační službu a spisovou službu. 
Plní zejména tyto úkoly: 

− komplexně zajišťuje příjem listinné korespondence, její rozdělení, odesílání poštou, případně přímé 
doručování, zodpovídá za řádné vedení spisové a dokumentační služby, 

− vede spisovnu MO, 

− zajišťuje množení písemností pro potřeby MO, 

− v souladu se zněním zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů přijímá datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky MO a předává je 
příslušným odborům a odesílá dokumenty připravené k vypravení stejnou cestou, 

− zajišťuje výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace – provádí ověření shody opisu nebo 
kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) dle příslušných předpisů (zákona 
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o 
změně některých zákonů (zákon o ověřování) a rovněž prováděcí vyhlášky č. 36/2006 Sb.,  
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu), 

− zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT) a v jeho rámci provádí pořizování 
ověřených výpisů z informačních systémů a rejstříků, dále provádí autorizované konverze 
dokumentů podle platných právních předpisů (v rozsahu upraveném zvláštními zákony) a vede 
evidenci provedených konverzí, 

− zajišťuje agendu ztráty a nálezy, 

− vede stanovenou evidenci cizích veřejných vyhlášek. 
 
 
 


