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Organizačnířád obce Lipovice
ča.t r.
Článek 1.
Zá|<ladní ustanovení
Organízačnířád upravuje činnost obecního zastupitelstva, jeho strukturu, určuje vnitřní uspořádání
obce, dělbu práce mezijednotlivými zastupiteli a jednotlivými organizaěními složkami, jejich vzájemné
vztahy avazby nazaŤízeníaorganizace,které obec řídí,nebo spravuje.

Čtánek 2.
Postavení a působnost obce
Postavení a působnost obce Lipovice ,uymezuje zákon č.í2812000Sb ze dne 12. dubna 2000 o obcích v
platném znéní,

ča.t n.
ČHnek 3.
Obec a její orgány
Organizačnísloženíobecních orgánů:
1. zastupitelstvo obce
2" starosta a místostarosta
3. ýbory zastupitelstva obce

A) Zastupitelstvo

obce Lipovice je tvořeno ze 7 členů.
jsou:
základními
Jeho
úkoly
1. vykonávat píavomoce lyplywající z § 84 - 86 Ziů<ona o obcích. Tuto působnost nemůžepřenést na
iiné organy, nestanoví-li tak zákon

2.

;*

_,

projednává zprávy o ěinnosti jednotlivých ýborů meziječlnotlivými zasedáními nebo zaucelená
t''

období.

B)

Starosta obce Lipovice je představitelem obce a zastupuje ji navenek.
Záklaďní práva a povinnosti starosty obce jako člena zastupitelstva obce jsou upraveny. Zékonem o obcích,
§ 103 až I08. Ze své čirrnosti je odpovědný zastupitelstvu obce. V rámci své pravomoci vykonává i další
úkoly:
1. podle potřeby vydává pokyny k operativnímu zabezpečeníusnesení orgánů obce, organizaěnich
složek a zaŤízeníobce
2. činíkonečná opatření k obsahu materiálů předkládaných zastupitelstvem obce
3" jako statutární zástupce podepisuje jménem obce zejména smlouvy, kteými se nabývá nebo prodává
nemovitý majetek obce nebo se jimi sdružují prostředky či vstupuje do majetkové nebo
podnikatelské spoluúčasti, smlouvy o dílo s dodavatelizboží,služeb apraci, operatir.ní opatření,
která jsou činěna obcí vůčiprávnickým osobám zŤízeným obcí po majetkové a odbomé stránce

C) Místostarosta zastupuje
zastupitelstvem obce.

starostu v době její nepřítomnosti a plní úkoly sianovené mu
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D) Výbory zastupitelstva obce
a) Finančnívýbor
1. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančnímiprostředky obce,
2" plní dalšíúkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

b) Kontrolní výbor
1.projednávázprávy ohospodařenípříspěvkoqfch organizaciaobchodníchspolečností,pokudjsouobcí
zŤizeny a které byly zastupitelstvem předloženy
2. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
3. kontroluje dodržováníprávních předpisů v oblasti samostatné působnosti

Týo ýbory zíizuje zastupitelstvo obce podle zákonaě.12812000

Sb" o obcích v platném zněni.

E)

Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů
Pověřencem obce Lipovice je pan Ing. Josef Urban. Je zaměstnancem mikroregionu Vlachovo Březí, který
tuto službu poskytuje svým členským obcím.
1" posky,tuje obci a jejím zaměstnancům informace a poradenství o jejich povinnostech podle GDPR a
dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů,
2" monitoruje soulad s GDPR, dalšímiprávními předpisy a vnitřními předpisy a dalšídokumentací obce v
obiasti ochrany osobnich údajů,včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípraly
zaměstnanců.

3, poskltuje poradenstvi na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajůa

monitoror-ání jeho.uplatňování podle čl. 35
-{.

GDPR,

spolupracuje s Uřadem pro ochranu osobních údajů,

5. působíjako kontaktní místo pro Úřad pro ochranu osobních údajův záIežitostech týkajícíchse

zpracováti, včetně předchozí konzultace podle čl. 36 GDPR, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné
věci, a
6. působíjakokontaktní osoba obce pro subjekty údajůve všech záIežitostech souvisejících se zpracováním
jejich osobních údajůa výkonem jejich práv podle GDPR.

čest

nt.

:

''
".

čtánet< 4.

obecní úřad
Obecní úřad tvoří starosta jako ělen zastupitelstva oboe neuvolněný pro výkon své funkce, místostarosta
jako ělen zastupitelstva obce neuvolněný pro výkon své funkce, účetnía dalšízaměstnanci tohoto úřadu.

Clánek 5.
vedoucí zaměstnanci
Za vedoucí zaměstnance se považují starosta a místostarosta, Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za
správné a včasné.orp.u.orrárrí a provádění příslušných ziákonů, vyhlášek, nařizenía usnesení vlády ČR, a
dalšíchorgánů, pokud znichvyplývají úkoly pro obec, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, i za
dodržovánízákonů a ostatních právních předpisů.
Čtánet< 6.
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zaměstnanci obce
Každý zaměstnanec je povinen zejména:
1. vykonávat všechny práce

lyplyvající zjeho pracovní náplně

a spolupracovat s ostatními zaměstnanci

plnění úkolůcelého ilřadu
2. zvyšovat si odbornou způsobilost pro výkon své funkce
3. dbát při své činnosti na důslednédodržovánízákonnosti
4. při výkonu funkce se řídit interními předpisy, pokud se vztahují napráci daného zaměstnance
5" důsledně dodržovat všechny pokyny BOZP

při

čHnek 7.

Zastupování zaměstnanců
Zastupování starosty je dáno zákonem, s plnou pravomocí v době jeho nepřítomnosti vykonává veškeréjeho
funkce místostarosta. Při plánovaném předávání funkce jsou zastupovaný azástupce povinni vzájemně se
informovat o přesném star,u plnění úkolů,zejménaupozornit na důležitéokolnosti, závažnépovinnosti a
stupeň úkolŮ. Informace o zajištěnízávažných úkolůsi předávají písemně. Zastupovaný zaměstnanec si
mŮže písemně lyhradit rozhodování o zvlášť důležitých otézkách, rovněž tak zástupce můžeo takových
r,ěcech odsunout rozhodnutí do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci dovolí.

čert Iv.
článek 8.

Organizace, řízení a formy práce orgánů obce

V organizaci aŤlzení práce obce

se všichni zaměstnanci a orgány obce řídíprincipy, které přijímají pro svoji
činnost. Ve spolupráci si v rámci svých povinností a možnostívychazejí bezvýhradně vstříc. Totéžplatíi o
informacích, Při řešení sporů ze zabezpečování pracovních úkolůmezi jednotlivými zaměstnanci a orgány
obce postupuje vedoucívždy formou dohody. Pokud k dohodě nedospěje, rozhoduje starosta.

čUnet< 9.
Porady a kontrolní činfost

K

zabezpeěení úkolůa pro nezbYnou informovanost ,r"dor,"íďi i:orru'rrr"n zaměstnanců a orgánů obce
obecního úřadu svolávají starosta nebo místostarosta dle potřeby pracovní porady. Y zájmuvY,tlžití pracovní

doby musí by.t rozsah porad

a

jejich časový pruběh omezen nanezbylnou míru.
Cást V.
závérečná ustanovení

článek 10.

Práce s utajovanými skutečnostmi
Práce s utajovanými skutečnostmi se řídízvláštními předpisy (zákon o ochraně utajovaných skutečnostív
platném zněni a předpisy souvisejícími).

čHnek 11.
Pracovněprávní odpovědnost
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Ridi se zvláštními předpisy, zejménazáťonemě.82llgg8 Sb., O odpovědnosti za škodu způsobenou při
qikonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným uředním postupem, v platném znéní.

čHnek 12.
Organizačnířád
Organizaění řád tvoří záklaďní organizačnínormu a je součástíkomplexní soustavy vnitřních organizačních
norem obecního uřadu a otgarizačních složek obce Lipovice, V podrobnostech je třeba využívatostatních
třídícíchnorem, které na něj navazují a doplňují jej. Organizačruřád, jakož i jeho změny a doplňky,
schvaluje zastupitelstvo obce dle §102/2000 odst.2 zákona o obcích v platném znénína návrh staros§,
Souěasně stanoví den, kteým nab|vá úěinnosti.
Tento organizační řád nab;ývá úěinnosti 15 dnem ode dne schválení.

Tento orgarltzačni řád obce Lipovice byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2018 usnesením
číslp15-12l20I8"
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okres prachatice

Ing. Anna Píchová
starostka obce

ř*"i

--Ť§,
Ť,

