
Náplň práce starosty obce

1/ Výkon veřejné správy a územní samosprávy-oblast předpisů- zákon o obcích,-správní
řád,-zákon o správě danía poplatků-zákon o místních poplatcích,-zákon o účetnictví,_zákon
o finanční kontrole,-zákon o státní kontrole,-zákon o svobodném přístupu k informacím,-
zákon o volbách,-zákon o přestupcích aj.

2IZnalost a aplikace právních norem v oblasti soukromého práva - občanský a obchodní
zákoníW návrhy sm l uv, jej ich uzavírání, kontro la dod žován í

3/Řízení finančního hospodaření obce,tvorba a kontrola rozpočtu, kontrola rozpočtové
kázně, návrh opatření, řízení finančních toků,výkon funkce pYíkazce operací

4/ odměňov ání zaměstnanců

5/ Dozorování obecní knihovny

6l Životní prostředí- znalost aplikace zákonů,povolování kácení dřevin, rnýsadba a Údžba
zeleně

7lRealizace plánu rozvoje obce, územního plánu obce,plánu rozvoje venkova. Úěast na

územně plánovacích a stavebních řízeních jako zástupce oÚ a obce. Znatost aplikace

stavebního zákona. Vydávání závazných stanovisek a potvrzení.

8/ Řízení investičních akcí včetně zajištění stavebních povolení a kolaudace, technický

dozor,výbě rová řizenÍ,zpracování zadánÍ pro zhotovitele technické dokumentace, spolupráce

s projektanty

9t Získání dotací- podávání Žádostí o dotace, kontrola plnění podmínek stanovených
poskytovali dotací, součinnost při kontrole

10/ Zajištění pořádku na veřejnosti, vyřizování stíŽností, podnětů,petic,řešení,sousedských

sporů, přestupků a správních deliktů, součinnost s Policií ČR,soudy ČR, Probační a

mediační sluŽbou aj. Vyhotovení zpráv z místa bydliště apod.

11l Součinnost s dalšími institucemi veřejné správy a poskytovali veřejných sluŽeb-FÚ,Úřad
práce,Pozemkový úřad,katastrální Úřad,ústřední orgány veřejné moci,krajský úřad,Hasičský
záchranný sbor kraje, úřad obce s rozšířenou působností,pověřený obecní
úřad,VAK.E,oN,RwE,firma pro sváŽeníodpadů aj' Zastupování obce přiexterních

kontrolách, odpovědnost za odstranění zjištěných nedostatků/krajský úřad, finanční úřad aj./

12tSpráva majetku obce- péče o majetek, pojištění majetku

1 3/ NáleŽitosti spojené se zasedání zastupitelstva obce-svolání zasedání, příprava

programu, vedení zasedání, výpis usnesení, uloŽení zápisů

14l hlášení místním rozhlasem

15/ Silniční správní řád- sjezdy na komunikace,dopravní značení q.Základní dopravní

obsluŽnosUČSRo,Čo.objekty vybudované při qýstavbě nové 1l50 aj.

'l6/ Tvorba obecně závazných vyhlášek obce, vnitřních předpisů, evidence


