
Příloha k materiálu pro RM č. 5   

Pravomoc a působnost zřízených komisí rady města: 

1.     Komise kulturní a společenská   
předseda: 
členové komise: 
Zapisovatel komise: pracovník odboru ŠKSV

obecná pravomoc a působnost komise: 
zejména
- předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti společenského a kulturního života
radě města 
- vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti kultury a společenského života na základě
úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města 
- projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v kulturní a společenské
oblasti,   postoupených jí  radou města, nebo na základě žádosti  starosty či  místostarosty
města 
specifická pravomoc a působnost komise: 
 ve městě vč. místních částí 
-  navštěvování  občanů  města  a  místních  částí  v domovech  důchodců  či  v obdobných
zařízeních
- spolupráce a organizace zveřejňování jubileí občanů s jejich souhlasem (75, 80, 85 a více)
v Novoměstsku 
- spolupráce a organizace vítání dětí do života a při jubilejních svatbách 
- spolupráce a organizace každoroční akci setkání rodáků ve věku 50 let
- organizace či součinnost na slavnostním vyřazování předškolních děti z mateřských škol
- vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek v oblasti kultury
-  navrhuje  rozdělení  finanční  dotace  z programu grantů  a  příspěvků města  na daný rok
v oblasti kultury
- stanovuje,  která životní  jubilea významných občanů se budou v daném roce připomínat
(článek v Novoměstsku, připomínková akce aj.) 
 ve městě vyjma místních částí 
- navštěvování občanů při příležitosti jubileí 80, 85 a více vč. předání věcného daru

2. Komise pro mládež, sport a volný čas     
předseda: 
členové komise: 
Zapisovatel komise: pracovník odboru ŠKSV

obecná pravomoc a působnost komise: 
zejména
- předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti mládeže, sportu a využití volného
času radě města 
- vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti mládeže, sportu a využití volného času na
základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti  starosty či  místostarosty
města 



- projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti mládeže, sportu
a využití volného času postoupených jí  radou města, nebo na základě žádosti starosty či
místostarosty města
specifická pravomoc a působnost komise: 
 ve městě vč. místních částí 
- podílí se na přípravě, projednává a připomínkuje program grantů a příspěvků města a

doporučuje radě města poskytnutí/neposkytnutí grantů a příspěvků 
- podílí se na přípravě a realizaci  oceňování význačných úspěchů a osobností v oblasti

sportu a tělovýchovy
- vyjadřuje se k problematice spadající do její oblasti na základě úkolů uložených radou

města, nebo na základě žádosti starosty či místostarostů města 
- projednává  a  doporučuje  řešení  konkrétní  záležitosti,  podněty  postoupené  jí  radou

města, nebo starostou či místostarosty města 
 ve městě vyjma místních částí 
- podílí se na přípravě, projednává a připomínkuje koncepční materiály ve věcech sportu a

využití volného času 

3.     Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města   
předseda: 
členové komise: 
Zapisovatel komise: pracovník odboru SŽP

obecná pravomoc a působnost komise: 
zejména
- předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti rozvoje města a jeho místních částí
radě města 
- vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti rozvoje města na základě úkolů uložených
radou města,  nebo na základě žádosti  starosty či  místostarosty města nebo pověřeného
člena rady města 
- projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti rozvoje města a
místních  částí  postoupených  jí  radou  města,  nebo  na  základě  žádosti  starosty  či
místostarosty města nebo pověřeného člena rady města 
specifická pravomoc a působnost komise: 
  ve městě vč. místních částí 
- projednání a posuzování územně plánovacích podkladů (např. studie, zásady regulace

apod.) a územně plánovacích dokumentací (územní plán a jeho změny, regulační plán
apod.)

 ve městě vyjma místních částí 
- projednání a posouzení záměrů staveb (úprav, změn apod.) a investičních akcí města
- projednání a posouzení staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů postoupených

jí radou města, nebo starostou či místostarosty města 

4. Komise bytová 
předseda: 
členové komise: 
Zapisovatel komise: pracovník odboru SMM

obecná pravomoc a působnost komise: 
zejména
- předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti bytové problematiky radě města 



- vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti bydlení na základě úkolů uložených radou
města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města 
-  projednává  a  doporučuje  řešení  konkrétních  záležitostí  a  podnětů  v oblasti  bytové
problematiky postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty
města 
- je poradním orgánem RM v oblasti nájemního bydlení
specifická pravomoc a působnost komise: 
  ve městě vč. místních částí 
- posuzuje  návrhy správce bytového fondu města  a doporučuje  radě města postup při

prodeji, pronájmu (vč. změn a ukončení), podnájmu, směnách bytů ve vlastnictví města 
- posuzuje  návrhy správce bytového fondu města a doporučuje  radě města  postup ve

věcech dlužného nájemného vč. příslušenství a dalších úhrad spojených s užíváním bytů
- vyhodnocuje přihlášky doručené na vyhlášený záměr pronájmu bytu a doporučuje radě města

obsazení bytu konkrétními uchazeči 
- posuzuje  návrhy  správce  bytového  fondu  města  a  doporučuje  místostarostovi  města

vydávání  souhlasů  -  k trvalým  pobytům,  s chovem  zvířat,  s  přihlášením  dalších
spolubydlících osob

5. Komise dopravní a majetková 
předseda: 
členové komise: 
Zapisovatel komise: pracovník odboru SMM 
obecná pravomoc a působnost komise: 
zejména
-  předkládá  z vlastní  iniciativy  návrhy  a  podněty  v oblasti  dopravy  (místních  komunikací,
MHD, dopravního značení, parkování) radě města 
-  vyjadřuje  se  k problematice  spadající  do  oblasti  dopravy  (místních  komunikací,  MHD,
dopravního značení, parkování) na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě
žádosti starosty či místostarosty města 
-  projednává  a  doporučuje  řešení  konkrétních  záležitostí  a  podnětů  v oblasti  dopravy
(místních  komunikací,  MHD,  dopravního  značení,  parkování)  města  a  místních  částí
postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města 
specifická pravomoc a působnost komise: 
  ve městě vč. místních částí 
- projednávání a posouzení vybraných dispozic s majetkem týkajících se pozemků v k.ú.

Nové Město na Moravě (nákup, prodej, směna, věcné břemeno, a to vše vč. záměrů sml.
o sml. budoucích, vyjma všech pronájmů a výpůjček kratších než 30 dnů) 

- projednání a posouzení záměrů dopravních staveb a investičních akcí města v oblasti
dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování)

- projednání a posouzení dopravních staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů
postoupených jí radou města, nebo starostou či místostarosty města 

6.     Komise pro sociální oblast a zaměstnanost  
předseda: 
členové komise: 
Zapisovatel komise: pracovník odboru ŠKCR 
 
obecná pravomoc a působnost komise: 
zejména
-  předkládá z vlastní  iniciativy návrhy a podněty v oblasti  rodinné politiky,  sociálně právní
ochrany dětí, prevence kriminality, komunitního plánování a zaměstnanosti radě města 



- vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany
dětí,  prevence  kriminality,  komunitního  plánování,  zaměstnanosti  na  základě  úkolů
uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města 
- projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti rodinné politiky,
sociálně právní  ochrany dětí,  prevence kriminality,  komunitního plánování,  zaměstnanosti
města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či
místostarosty města 
specifická pravomoc a působnost komise: 
  ve městě vč. místních částí 
-
- podílí se na přípravě, projednává a připomínkuje program grantů a příspěvků města a

doporučuje radě města poskytnutí/neposkytnutí grantů a příspěvků 
- podílí se na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb města 
- projednání  a  posuzování  podnikatelských  záměrů  fyzických  osob  podnikajících  a

právnických osob, ke kterým se město vyjadřuje z pozice účastníka správních řízení
- projednávání  případných  programů  finanční  podpory  města  na  rozvoj  podnikání  a

zaměstnanosti 

Michal Šmarda v. r. 
starosta 


