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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 3/2/2018
ze dne 10. 12. 2018

ke zřízení funkce tajemníka obecního úřadu obce Zdiby
Rada obce Zdiby jako orgán příslušný rozhodovat o věcech obce patřících do samostatné
působnosti obce a v souladu ust. § 102 ve spojení s ust. § 110 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

I.

II.

zřizuje

funkci tajemníka obecního úřadu obce Zdiby

ukládá

starostce obce Zdiby provést potřebná opatření a realizovat úkony související
se zřízením funkce tajemníka obecního úřadu a jejím obsazením
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková, starostka
Provede:
JUDr. Eva Slavíková, starostka

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 3/2/2018
Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
o obcích“), v § 110 odst. 1 zákona ukládá v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích
s rozšířenou působností zřídit funkci tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce.
Ostatní obce tuto funkci mohou zřídit.

Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu jak v samostatné tak
i přenesené působnosti. Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími
zvláštními právními předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči
zaměstnancům úřadu a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu. Tajemník plní úkoly
vedoucího úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů. Tajemník je profesionálním úředníkem, který zajišťuje chod úřadu dle
platné legislativy, se kterou je detailně obeznámen.

Vedení obce má mimo jiné zájem umožnit veřejnosti více nahlédnout do procesu fungování obce
a obecního úřadu a v případě výběru vhodné kandidátky/ kandidáta na obsazení nově zřízené
funkce je očekáváno, že bude s vedením obce spolupracovat na optimalizaci a stabilizaci obce
a obecního úřadu a současně bude obecní úřad skutečným partnerem občanům. Je také v zájmu
vedení obce dostávat aktuální informace o tom, jak obecní úřad, potažmo veřejná správa fungují,
jak probíhají různé procesy, jaké úkoly úřad plní a jakými agendami se zabývá, přičemž současně
je potřeba tyto práce a agendy prověřit a případně zefektivnit práci úřadu.
Za účelem obsazení funkce tajemníka bude vypsáno řádné výběrové řízení a z případných
uchazečů bude vybrán takový, který má potřebné znalosti a patřičné zkušenosti z oblasti veřejné
správy (obecní samosprávy, příp. státní správy).

Předkládaným návrhem usnesení je tak navrhováno využít práva obce a zřídit funkci tajemníka
obecního úřadu a současně je starostce obce ukládáno realizovat potřebné úkony pro naplnění
smyslu a účelu zřízení uvedené funkce.

