Zřizovací listina organizační složky
Služby města Ústí nad Orlicí
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí vydává podle ustanovení § 24 odst. 1 a § 26 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě svého usnesení č. 508/17/ZM/2013 ze dne
17. 6. 2013 tuto Zřizovací listinu organizační složky Služby města Ústí nad Orlicí:

Čl. I.
Zřizovatel
Město Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, okres
Ústí nad Orlicí.

Čl. II.
Název a sídlo organizační složky
Služby města Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.

Čl. III.
Hlavní účel a předmět činnosti organizační složky
Organizační složka provádí úklid a údržbu veřejné zeleně, lesa, komunikací, budov a dalších
objektů obce, a to pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby, případně
v rámci alternativních trestů.

Čl. IV.
Osoba oprávněná jednat za organizační složku
Organizační složku řídí vedoucí organizační složky, kterého podle § 24 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje a odvolává rada města.

Čl. V.
Finanční hospodaření organizační složky
Zřizovatel má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje organizační složky.
Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. O činnosti organizační
složky vede zřizovatel oddělené účetnictví.
S finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele určenými na činnost organizační složky
disponuje zřizovatel. V organizačním řádu a jiných vnitřních předpisech určí zřizovatel odbor,
který zodpovídá za finanční hospodaření organizační složky.
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Čl. VI.
Ostatní práva a povinnosti
Organizační složka je povinna dodržovat veškeré obecně závazné vyhlášky, nařízení,
směrnice a usnesení vydaná Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí nebo Radou města Ústí nad
Orlicí.
Organizační složka je povinna kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli z důvodu kontroly
přístup k majetku, bude-li organizační složce svěřen do její správy, a dále ke korespondenci a
výstupům z činnosti organizační složky.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
Organizační složka Služby města Ústí nad Orlicí se zřizuje dnem 01. 07. 2013, a to na dobu
neurčitou.

Tato Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2013.
Další práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou ve zřizovací listině,
se řídí příslušnými právními předpisy.
Tato Zřizovací listina je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž
po jednom vyhotovení obdrží zřizovatel a organizační složka.

V Ústí nad Orlicí dne 17. 06. 2013

Petr Hájek v. r.
starosta města

Mgr. Jiří Holubář v. r.
místostarosta

JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.
místostarosta

Ing. Vladislav Fajt v. r.
místostarosta
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