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Město Ústí nad Orlicí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATEK Č. 1 
ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. jednací: MUUO/40372/2017/OPŽ/nov pořadové číslo: 2/R/2016 – I. 

č. spisu: 1055/2017 počet listů: 11 

počet příloh: 0 počet listů příloh: 0 

zpracoval: JUDr. Eva Kalousková dne: 13.12.2017 

schválil (č. usn.): 2574/106/RM/2017 dne:  18.12.2017 

platnost od: 18.12.2017 platnost do:  

účinnost od: 01.01.2018 interval revize: 1 rok 

předchozí úprava: Organizační řád MěÚ ÚO ze dne: 29.08.2016 
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Rada města Ústí nad Orlicí schválila, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující Dodatek č. 1, 
kterým se mění a doplňuje Organizační řád Městského úřadu Ústí nad Orlicí ze dne 29.08.2016, takto: 
 

 

ČLÁNEK I. 

 
1) Článek XI. odst. 1 písm. m) nově zní: 

m) řeší přestupky vymezené zvláštními právními předpisy, které jsou spravovány příslušným 
odborem a přestupky podle zák. 250/2016 Sb., 

2) V článku XVI. odst. 1 písm. r) se doplňují body 21. až 23. takto: 

21. zajišťuje správu registrovaných agend a jejich činnostních rolí ve smyslu zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a ohlašování působnosti 
městského úřadu v jednotlivých agendách a činnostních rolích v Agendovém informačním 
systému Registru práv a povinností (AIS RPP) Působnostním, 

22. plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména identifikuje a zapisuje do centrálního registru oznámení veřejné 
funkcionáře definované v ustanovení § 2 citovaného zákona, informuje tyto osoby 
o povinnosti podat v zákonné lhůtě příslušné oznámení (vstupní nebo výstupní), 

23. zajišťuje úkoly na úseku odborného vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců, 
ověřování zvláštní odborné způsobilosti v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3) Článek XVI. odst. 2 písm. n) nově zní: 

n)  zabezpečuje aktualizaci internetových stránek města a městského úřadu, 

 

4) Článek XIX. nově zní: 

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 

1)  Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace v oblasti samostatné 
působnosti na úseku kultury, mládeže a sportu: 
a)  zabezpečuje plnění úkolů úřadu při pořádání kulturních a společenských akcí a při účasti 

představitelů města na těchto akcích, jako Heranova violoncellová soutěž a Kocianova 
houslová soutěž, 

b)   odpovídá za zabezpečení, organizaci a materiální zajištění městských kulturních akcí jako 
Město v pohybu – týden dobré pohody, Ústecká staročeská pouť, Ústecký advent 
ve spolupráci s dalšími odbory úřadu a dotčenými příspěvkovými organizacemi, 

c)   připravuje podklady pro rozhodování orgánů města ve věcech čestného občanství 
města, cen města a udělování grantů a dotací v oblasti dětí, mládeže, sportu a kultury, 
školství a památkové péče, 

d)  povoluje používání znaku města, 
e)  dohlíží na činnost kronikáře města, 
f)  zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města 

k příspěvkovým organizacím v oblasti kultury: 

 Městskému muzeu v Ústí nad Orlicí  

 Městské knihovně Ústí nad Orlicí  

 KLUBCENTRU v Ústí nad Orlicí 
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g) provádí evidenci, kontrolu a zabezpečení údržby kulturních památek, památníků 
a pamětních desek a válečných hrobů, 

h) vede evidenci válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 
a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) zabezpečuje vyhlašování dotačních programů do oblasti sportu, kultury a památkové 
péče, 

j)  na svém úseku zajišťuje evidenci a administraci žádostí o dotace z rozpočtu města, 
včetně projednání v orgánech města a vyhotovení veřejnoprávních smluv a poskytnutí 
finančních prostředků schválených dotací, 

k) na svém úseku zajišťuje veřejnosprávní finanční kontrolu, 
l)  zajišťuje evidenci, kontrolu a údržbu sakrálních objektů v majetku města, 
m) na úseku své působnosti zabezpečuje zadávání veřejných zakázek města podle zákona 

č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, připravuje podklady pro rozhodování 
orgánů města, 

n) zabezpečuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

 
2)  Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace v oblasti samostatné 

působnosti na úseku školství: 
a) zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města k těmto 
 příspěvkovým organizacím na úseku školství: 

 Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67 

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 

 Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Knapovec 8 

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 

 Mateřská škola u skřítka Jasánka, Ústí nad Orlicí, Nerudova 136 

 Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 

 Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 

 Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 

 Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500 

 Dům dětí a mládeže Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1137 
c)  spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města, 
d)  zabezpečuje agendu školské komise, kulturní komise a sportovní komise, 

 
3) Součástí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace je oddělení 

cestovního ruchu a propagace, které zajišťuje zejména: 
a)  partnerské vztahy města, 
b)  vydávání Ústeckých listů, 
c)  podávání informací občanům, směřování jejich žádostí na jednotlivé organizační 

jednotky úřadu nebo zaměstnance, 
d)  kopírovací služby pro občany, 
e)  vztahy se sdělovacími prostředky a propagaci města, 
f)  řešení úkolů spojených s cestovním ruchem včetně grantů, 
g)  předprodej vstupenek na kulturní pořady, 
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h)  provoz telefonní ústředny úřadu, 
i)  organizační zabezpečení prezentačních výstav a veletrhů, např. cestovního ruchu, 
k)  podklady pro získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón, 
l)  zpracování, vedení agendy a evidenci žádostí o dotace ze státního rozpočtu na ochranu 

a obnovu kulturních památek (Program regenerace MPZ a MPR), 
m)  zabezpečení plnění úkolů v oblasti PARTNERSTVÍ - vlastní aktivity města při výměnných 

akcích, 
n)  zpracování a vedení agendy žádostí o dotace z veřejných rozpočtů na akce města (TIC…), 
o)  přípravu, realizaci a vyúčtování projektů z Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská republika, Fond mikroprojektů, 
p)  přípravu podkladů pro zástupce města v Euroregionu GLACENSIS, 
q)  zajišťuje uzavírání smluv o výpůjčce movitého majetku města, a to pódia a prezentačních 

stánků za účelem konání zejména kulturních akcí. 
 

4) Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace vykonává státní správu 
v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, (např. zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská 
zařízení, zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení, zajišťování podkladů pro 
zúčtování prostředků státního rozpočtu). 

 
5) Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace vykonává státní správu 

v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu 
předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6) Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zpracovává a vede agendu 

a evidenci žádostí o dotace ze státního rozpočtu na program obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 

 
7) Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace je dotčeným orgánem státní 

správy v územním plánování a stavebním řízení. 
 
8) Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace projednává a rozhoduje ve 

věcech přestupků dle ustanovení § 35 a § 39 § zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 182a odst. 1a) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a ve spolupráci s OSPOD, vše v  souladu se zákonem č. 250/2016 
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 
9) Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajišťuje ověřování podle 

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), ve znění pozdějších předpisů. 

 
10) Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace zajišťuje agendu ochranných 

známek města. 
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11) Zaměstnanci odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace vystupují jako 
oprávněné úřední osoby ve správním řízení v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
12) Počet zaměstnanců odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace je 

stanoven na 10, z toho má oddělení cestovního ruchu a propagace 5 zaměstnanců. 

 

5) Článek XXI. odst. 1 písm. l) nově zní:  

l)  zajišťuje údržbu zeleně na veřejném prostranství v ulici Smetanova, ve Wolkerově údolí, 
parku ČS legií, Palackého sadech a přednádraží, výsadeb v okolí ulice Moravská a údržbu 
hrobů významných osobností města na hřbitově v Ústí nad Orlicí. 

 

6) Článek XXI. odst. 7 nově zní:  

7) Odbor životního prostředí projednává a rozhoduje ve věcech přestupků dle ustanovení § 60 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 

7) Článek XXII. odst. 1 písm. b) nově zní: 

b) podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (např. udělování 
a odnímání řidičských oprávnění, zadržení řidičského průkazu, vedení registru řidičů, 
bodového hodnocení, započítávání bodů, vydávání paměťových karet pro systém digitální 
tachograf, vydávání speciálních označení vozidel), včetně projednávání přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního předpisu, 
pořádkových pokut podle zvláštního předpisu a ostatní přestupky na úseku dopravy 
a přestupky na úseku silničního hospodářství, 

 

8) Článek XXII. odst. 3 nově zní: 

3) Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v oblasti přenesené působnosti 
projednává a rozhoduje ve věcech přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, a to přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní 
správy, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti pořádku ve státní 
správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, 
přestupek křivého vysvětlení, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, 
přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě 
a přestupek na úseku zdravotnictví, dále projednává přestupky podle zákona č. 119/2002 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

9) V článku XXII. se za odst. 6) vkládá nový odst. 7, který zní:  

7)  Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend vykonává státní správu v základním 
rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. řeší odstraňování vraků, povolování 
zvláštního užívání příslušných pozemních komunikací, ukládání pokut podle citovaného 
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zákona) včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věci silnic II. a III. třídy 
místních komunikací a veřejně přístupových účelových komunikací a výkonu státního dozoru 
včetně projednávání a rozhodování přestupků. Je dotčeným orgánem státní správy 
v územním a stavebním řízení. 

 

10) Článek XXII. odst. 8 nově zní: 

8)  Součástí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend je oddělení správní, které 
vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, v rozsahu 
úřadu pověřeného vedením matrik (matričního úřadu) a v rozsahu obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností: 

1. na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve 
znění pozdějších předpisů, (např. přijímání žádostí o vydání občanských průkazů, 
vydávání občanských průkazů, vedení evidence občanských průkazů, vede správní řízení 
na úseku občanských průkazů), 

2. na úseku cestovních dokladu podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o 
změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, (např. přijímání žádostí o 
vydání cestovních dokladů, vydávání cestovních dokladů, vedení evidence cestovních 
dokladů, vede správní řízení na úseku cestovních dokladů), 

3. na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů, (např. přihlašování k trvalému pobytu, vedení evidence obyvatel, zpracovávání 
údajů z informačního systému evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu, vede správní 
řízení na úseku evidence obyvatel), 

4. na úseku matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů, (např. vedení matričních 
knih a sbírky listin, kontrola vedení matričních knih u matričních úřadu příslušného 
správního obvodu, vede správní řízení na úseku matričních agend), a zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, 

5. provádí pro výkon své působnosti z moci úřední autorizovanou konverzi dokumentů dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

6. podle 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), ve znění pozdějších 
předpisů, provádí vidimaci a legalizaci a školení a zkoušky pro obce našeho správního 
obvodu, 

7. provádí identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 

8. pro příslušné volby zpracovává aktuální seznamy voličů včetně vydávání voličských 
průkazů, 

9. provádí svatební obřady, vítání občánků a ostatní slavnostní obřady. 
 

Dosavadní odst. 8 až 11 se nově označují jako 9 až 12. 

 

11) Článek XXII. odst. 12 nově zní: 

12)  Počet zaměstnanců odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend je stanoven 
na 18 z toho má oddělení správní 6 zaměstnanců. 
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12) Článek XXIII. nově zní:  

Stavební úřad 

1) Stavební úřad je odborem úřadu. 
 

2)  Stavební úřad v oblasti samostatné působnosti: 
a) rozhoduje o označování budov čísly podle ustanovení § 31 zákona o obcích, 
b) zabezpečuje zadávání veřejných zakázek města podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města, 
c) zabezpečuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), 

d) zajišťuje archivaci a péči o soubor územně plánovacích dokumentů a územně 
plánovacích podkladů pro města, 

e) systematicky shromažďuje územně technické podklady, zajišťuje jejich zpracování a 
aktualizaci, 

f) zajišťuje poskytování finančního příspěvku (dotace) vlastníkům domů na obnovu fasád 
na území městské památkové zóny podle příslušné obecně závazné vyhlášky města, 

g) zabezpečuje agendu komise pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské 
památkové zóny. 
 

3)  Stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
a jako obecní stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a to zejména: 
a) zabezpečuje výkon přenesené působnosti na úseku stavebního řádu, 
b) provádí územní řízení, 
c) vydává územní souhlas, 
d) provádí stavební řízení, 
e) provádí státní stavební dohled, 
f) sleduje veškerou stavební činnost ve městě a dbá, aby probíhala v souladu se záměry 

schváleného územního plánu, 
g) provádí archivaci dokumentace staveb a souvisejících písemností, projednává a 

rozhoduje přestupky fyzických osob proti stavebnímu řádu, 
h) projednává a rozhoduje správní delikty, 
i) vykonává další činnosti podle stavebního zákona. 

 
4)  Stavební úřad zajišťuje pořizování, projednávání a předkládání materiálů pro schvalování 

územně plánovací dokumentace města podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 
5)  Stavební úřad zajišťuje výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností na úseku územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (pořizování 
územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů na žádost obce ze svého 
správního obvodu). Poskytuje metodickou pomoc obcím ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností v oblasti urbanismu, architektury, přípravy staveb, strategického 
rozvoje. 

 
6)  Stavební úřad zajišťuje pořízení územně analytických podkladů pro správní obvod obce s 

rozšířenou působností podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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7)  Stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
v rozsahu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, působnost 
vyvlastňovacího úřadu. 

 
8)  Stavební úřad soustřeďuje žádosti o koordinované stanovisko nebo koordinované závazné 

stanovisko ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 stavebního zákona. 
 
9)  Zaměstnanci odboru stavební úřad vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení 

v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10)  Stavební úřad je editorem referenčních údajů v základních registrech RÚIAN (registr území 

identifikace, adres a nemovitostí) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11)  Počet zaměstnanců stavebního úřadu je stanoven na 6. 
 

13) Článek XXIV. Odst. 1 písm. j) nově zní: 

j) zajišťuje úkoly na úseku ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

 

14) V článku XXIV. se vkládá nový odstavec 8 a 9, který zní: 

8)  Podle 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), ve znění pozdějších 
předpisů, provádí vidimaci a legalizaci. 

9)  provádí identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Dosavadní odst. 8 až 10 se nově označují jako 10 až 12.  

 

15) Článek XXV. nově zní: 

Odbor sociálních služeb 

1)  Odbor sociálních služeb v oblasti samostatné působnosti: 
a) vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti rozvoje sociálních 

služeb a sociální pomoci na území města, 
b) organizačně zabezpečuje jednání komise pro práci se seniory, 
c) ve spolupráci s ostatními subjekty vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči, 
d) vykonává činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, (např. zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve 
spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území města a za účasti osob, 
kterým jsou poskytovány sociální služby, a to metodou komunitního plánování), 

e) zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci, 
zabezpečuje jednání komise prevence kriminality, vytváří k této problematice 
koncepční materiály, 

f) provádí sociální depistáž a sociální šetření a podává zprávy na základě vyžádání 
orgánů města,  
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g) spolupracuje se subjekty činnými v oblasti sociálních služeb, 
h) vede agendu bytové problematiky města (evidence žádostí o nájmy bytů dle 

„Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad 
Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo“, včetně bytů 
v domech s byty zvláštního určení), připravuje podklady pro rozhodování orgánů 
města, zabezpečuje agendu bytové komise, 

i) zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících z funkce zřizovatele 
k příspěvkovým organizacím Domov důchodců Ústí nad Orlicí a Centrum sociální 
péče města Ústí nad Orlicí, 

j) podle zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí obec slušným způsobem pohřbení osoby, která zemřela 
na jejím území, a nebylo pohřbení sjednáno jinou fyzickou osobou,  

k) zajišťuje zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek státní sociální 
podpory z úřadu práce, 

l) zabezpečuje podklady pro vyhlašování dotačního programu města v oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví a individuálních dotací včetně zpracování žádostí a smluv, 

m) zabezpečuje zadávání veřejných zakázek města podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města, 

n) zabezpečuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), 

o) podle zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje činnosti protidrogového koordinátora. 

 
2)  Odbor sociálních služeb vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností: 
a)  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

zajišťuje činnosti stanovené v ustanovení § 92, 
b)  podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, 

zajišťuje činnosti stanovené v ustanovení § 63, 64 a 65, poskytuje odborné sociální 
poradenství osobám v hmotné nouzi, osobám ohroženým sociálním vyloučením, 
zadlužením či exekucí, 

c)  vydává doporučení k uzavírání smluv o nájmu bytu zvláštního určení a bytů v domě 
zvláštního určení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), 

d)  podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (např. výdej tiskopisů a žádanek s modrým 
pruhem a vedení příslušné evidence o těchto dokladech), 

e)  podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly napomáhající výkonu práv 
příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti), 

f)  podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
vykonává činnosti kurátora pro dospělé, 

g)  vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou (vzor EU), podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

h)  podle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, zastupuje osobu při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních 
služeb v zařízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, 

i)  vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu podle zákona č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
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(rozhoduje o ustanovení či zrušení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a 
provádí nad ním dohled), 

j)  vykonává soudem ustanovenou funkci veřejného opatrovníka podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 

 
3) Součástí odboru sociálních služeb je oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které zejména: 

a)  podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo 
pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, realizuje opatření na ochranu 
dětí, včetně výkonu opatrovnictví a poručenství atd.,   

b)  zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte 
do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče), uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče dle 
§ 47b zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, zajišťuje plnění práv pečující 
osobě dle uzavřené dohody, podává žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské 
péče,  

c)  poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům, včetně 
intervence při sepisování běžných návrhů k soudům, 

d)  podává podněty na zahájení trestního stíhání osob pověřených výchovou dítěte při 
spáchání trestného činu proti dítěti, podává žaloby, včetně zastupování dítěte,  

e)  podle § 13 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů rozhoduje o výchovných opatřeních, 

f)  podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, vykonává soudem 
ustanovenou funkci opatrovníka žadateli o azyl mladšímu 18 let, 

g)  podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), sleduje dodržování výchovných 
opatření učiněných soudem, 

h)  podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví 
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), 
ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje činnosti (např. je účastníkem řízení o uložení 
opatření dítěti mladšímu 15 let). 

i)  zajišťuje pohotovost sociálních pracovníků mimo pracovní dobu, 
j)  zajišťuje agendu komise sociálně právní ochrany dětí. 
 

4)  Zaměstnanci odboru sociálních služeb vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním 
řízení v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5)  Počet zaměstnanců odboru sociálních služeb je stanoven na 13, z toho oddělení sociálně-

právní ochrany dětí má 8 zaměstnanců. 
 

   

16) Článek XXVII odst. 1 nově zní:  

1) Rada, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích, stanovuje celkový počet 
zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 96, z toho počet pracovních úvazků 
určených pro výkon samosprávy a státní správy je stanoven v poměru 43 samospráva a 53 
státní správa. 
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ČLÁNEK II. 

1) Tento Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Ústí nad Orlicí nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2018.  

 

 
Petr Hájek v. r. 

starosta  

Jiří Preclík v. r. 
místostarosta 

Ing. Michal Kokula v. r. 
místostarosta 

Matouš Pořický v. r. 
místostarosta 

 


