Organizační řád
Obecního úřadu Máslovice
Zastupitelstvo obce Máslovice vydává souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, § 102
odst.2 ve znění pozdějších novel, tento organizační řád obecního úřadu Máslovice:
ČÁST I
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Obecní úřad Máslovice je orgánem obce Máslovice. Postavení a působnost obecního
úřadu upravuje zákon č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů další
související právní předpisy.
2. Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu, úkoly jednotlivých
složek, vzájemné vztahy a rozsah pravomoci, povinnosti a odpovědnosti vedoucích
zaměstnanců obecního úřadu.
Čl. 2
Působnost úřadu
1. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti:
a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
Dozor nad výkonem samostatné působnosti obce vykonává krajský úřad a ministerstvo
vnitra.
2. V oblasti přenesené působnosti:
a) vykonává úřad státní správu v základním rozsahu a v rozsahu platných
právních předpisů,
b) při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí zákony a právními
předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Metodickou a odbornou pomoc v oblasti přenesené působnosti vykonává vůči
orgánům obce krajský úřad.
Čl. 3
Organizace a řízení úřadu
1. Úřad tvoří starosta/starostka a místostarosta/místostarostka, případně další
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele úřadu stojí starosta/starostka.
2. Starostu/starostku zastupuje místostarosta/místostarostka.
3. Místostarosta/místostarostka zastupuje starostu/starostku v době jeho/její
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta/starostka nevykovává funkci.
Starosta/starostka a místostarosta/místostarostka za výkon své funkce odpovídají
zastupitelstvu obce.
4. Obec Máslovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Máslovice a
dvou organizačních složek obce bez právní subjektivity, obecní knihovny a Malého
máslovického muzea másla.

Čl. 4
Starosta/starostka
1. Starosta/starostka plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích
(§103 a násl.) a zvláštními předpisy. Starosta/starostka zastupuje obec navenek. Právní
úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva může starosta/starostka provést jen po
jejich předchozím schválení.
2. Starosta/starostka vydává pokyny zaměstnancům k plnění úkolů plynoucích z usnesení
zastupitelstva. Plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů obce a usneseními
zastupitelstva.
3. Každý zaměstnanec obecního úřadu podléhá starostovi/starostce obce, jíž je řízen a
jemuž za svou činnost odpovídá.

Čl. 5
Místostarosta/místostarostka
1. Místostarosta/místostarostka zastupuje starostu/starostku v době jeho/její
nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta/starostka svou funkci.
V případech, kdy místostarosta/místostarostka zastupuje starostu/starostku, jedná a
rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi/starostce.
2. Místostarosta/místostarostka plní úkoly v samostatné působnosti, které mu svěří
zastupitelstvo (§104 zákona o obcích). Dále plní úkoly, uložené
starostou/starostkou v rámci jeho/jejího zastupování.

Čl. 7
Podpisová práva k dokladům
1. Starosta/starostka a místostarosta/místostarostka obce podepisují obecně závazné
vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce.
2. Starosta/starostka obce podepisuje opatření v samostatné působnosti obce a
dokumenty ve věcech výkonu státní správy na svěřeném úseku.
3. Podepisování finančních dokladů:
a) starosta/starostka jako příkazce operace podepisuje přijaté a vystavené faktury,
příjmové a výdajové doklady,
b) místostarosta/místostarostka podepisuje finanční doklady jako správce
rozpočtu,
c) účetní obce je pověřená vedením pokladny, podepisuje příjmové a výdajové
doklady,
d) šeky a převodní příkazy podepisuje starosta/starostka nebo účetní po
předchozím souhlasu starosty/starostky.

ĆÁST II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 8
1. Organizační řád včetně příloh a jeho změny schvaluje zastupitelstvo obce.
2. V případě rozporu ustanovení tohoto organizačního řádu s právními předpisy,
které vstoupí v účinnost po vydání tohoto organizačního řádu, má přednost
příslušný právní předpis. V takovém případě starosta/starostka předloží návrh na
změnu organizačního řádu.
3. Tento organizační řád byl schválen dne 29.12.2014 usnesením zastupitelstva obce
č. 6/10/14 a nabývá účinnosti dnem schválení.

……………………………………….
Ing. Vladimíra Sýkorová
starostka obce

…………………………………………
Ing. Vojtěch Poláček
místostarosta obce

