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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s v ěřu j e  

1. v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, 

(dále jen zákon) primátorce města rozhodování o záležitostech podle 102 odst. 

2 a 3 zákona takto: 

a) dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona provádět jednotlivá rozpočtová opatření 

do výše 0,5 mil. Kč 

b) dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona provádět rozpočtová opatření k zapojení 

přijatých účelově určených finančních prostředků a přesuny finančních 

prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci jednotlivých odborů a mezi 

odbory MmÚ i nad limit uvedený v bodě A)1.a)  

c) § 102 odst. 2 písm. b), f), g), j) a o) zákona  

d) § 102 odst. 3 zákona  

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 
Dle §100 zákona o obcích je nejnižší počet členů rady města 5. Pokud počet členů klesne pod 

toto číslo, přecházejí kompetence rady města na zastupitelstvo města. V únoru a březnu 

rezignovaly na post radní 2 členky RM. Tím klesl počet radních na 4 a kompetence RM tímto 

okamžikem přešly na ZM. Vzhledem k velikosti města, potažmo počtu agend, které magistrát 

řeší, tato nastalá situace zpomalí vyřizování některých agend i jiných procesů. Aby město 

alespoň v části agend i nadále postupovalo pokud možno efektivně a pružně, předkládáme 

ZM svěření vybraných kompetencí RM primátorce.  

 

K ustanovení §102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení (dále jen zákon): 

1. písm. a) – primátorka města bude oprávněna zabezpečovat hospodaření obce podle 

schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření do výše 0,5 mil. Kč. kdy toto 

omezení neplatí pro: 

 tzv. „průtočky“, kdy jsou do rozpočtu zapojovány účelově určené finanční 

prostředky, které jsou následně rozdělovány dalším subjektům (školy, azylanti 

apod.) 

  zapojování dotačních účelově určených finančních prostředků (MPSV, KÚÚK, ÚP 

apod.) 

 přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu v rámci magistrátu města 

2. písm. b) – zde půjde zejména o jmenování ředitelů příspěvkových organizací, změny 

v představenstvech a dozorčích radách založených společností atd. 

3. písm. f) – může docházet k drobným org. změnám (přejmenování oddělení, sloučení 

vícero oddělení či úseků do jednoho,  tabulkových míst v souvislosti zejména s novou 

legislativou (např. od 1.7.2016 účinnost zákona o registru smluv) 

4. písm. g) – jmenování a odvolávání vedoucích odborů magistrátu města. 2 noví vedoucí 

odborů čekají na své jmenování. 

5. písm. j) – stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v org. složkách 

obce 

6. písm. o) – schvalování organizačního řádu magistrátu města. Náplň činností 

jednotlivých odborů, která je součástí org. řádu, se může měnit v důsledku změny 

legislativy, převedení činností na jiný odbor v rámci zvýšení efektivity práce apod., 

kdy je potřeba reagovat ve změně org. řádu poměrně rychle. Rovněž může docházet 

k přesunu neobsazených tabulkových míst z odboru na odbor dle aktuálních potřeb, 

což je rovněž v kompetenci RM. 

 

Ustanovení § 102 odst. 3 zákona je zbytkovou kompetenční klauzulí pro oblast samostatné 

působnosti. Zbytkovou kompetenci rady města nelze beze zbytku přesně vyjmenovat. Do 

zbytkové kompetence RM spadá např. zveřejňování záměru o majetkových dispozicích, 

rozhodování v pozici veřejného zadavatele atd.  

 

 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – znění paragrafu 102 zákona o obcích 


