
Změna Organizačního řádu MěÚ Nové Město na Moravě

1. Dosavadní čl. 8, odst. 1, 2, 3 Organizačního řádu MěÚ Nové Město na Moravě se
mění následovně:  

„Čl. 8. 
Návrh rozdělení pravomoci a působnosti starosty a místostarostů města 

1)  starosta města (uvolněný) 
zejména gesce: 
 v samostatné působnosti města koordinuje oblast zejm. 

 financí města
 dotací města
 kultury, volnočasových aktivit 

 zastupuje město v subjektech jejichž členem nebo společníkem je město, a to
především v: 
 Svazu města a obcí ČR,
 Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.,
 Otevřených městech, z.s.,
 Nadačním fondu 

 ve  vztahu  k městem  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  vykonává
kompetence v souladu s příslušnými dokumenty, zejm. v souladu se Směrnicí
Rady  města  Nové  Město  na  Moravě  č.  2/2018  k  řízení  příspěvkových
organizací v platném znění, a to: 

     - Novoměstská kulturní zařízení 
     - Dům dětí a mládeže 
     - Základní umělecká škola

 vykonává  vlastnická  práva  města  a  jiná  práva  z tohoto  vyplývající
k obchodním společnostem, u kterých je město zakladatelem, pokud je není
oprávněn vykonávat jiný orgán města: 

- Novoměstské služby s.r.o. 
 řídí a kontroluje městskou policii, 
 koordinuje nastavení základních parametrů MHD, 
 koordinuje  aktivity  města  s dalšími  subjekty  v návaznosti  na  přípravu

mezinárodních závodů a soutěží konaných v Novém Městě na Moravě, 
 pracuje  s  novinářskou  veřejností,  poskytuje  informace,  vede  tiskové

konference, 
 koordinuje mezinárodní spolupráci města, zejména s partnerskými městy, 
 koordinuje  aktivity  města  s dalšími  subjekty  v návaznosti  na  přípravu

mezinárodních závodů a soutěží konaných v Novém Městě na Moravě, 
 vykonává  pravomoci  stanovené  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,

v platném znění a dalšími zvláštními zákony, 
 zastupuje místostarosty města v době jejich nepřítomnosti nebo v době, kdy

nevykonávají funkci, 
 zastupuje město navenek, uděluje plné moci, pověření fyzickým a právnickým

osobám k zastupování města zejm. pro účely soudních řízení,
 podepisuje  smlouvy,  dohody,  kde  město  vystupuje  jako  smluvní  strana  a

účastník smlouvy, a to v souladu s přijatými platnými usneseními, pověřeními



Rady města Nového Města na Moravě a Zastupitelstva města Nového Města
na Moravě,

 podepisuje zadávací dokumentaci a ostatní dokumentaci pro veřejné zakázky
dle zákona č.  134/2016 Sb.,  o veřejných zakázkách, v platném znění,  a to
v souladu s příslušnou směrnicí města upravující oblast veřejných zakázek,

 podepisuje (není-li  v jednotlivé věci přijato jiné rozhodnutí  rady města nebo
zastupitelstva  města)  záměry  města  disponovat  s majetkem  města  dle
příslušných  ustanovení  zákona  o  obcích,  a  to  před  vlastním  projednáním
vlastní  dispozice  s majetkem  města  v orgánech  města  (radě  města  a
zastupitelstvu města), 

 spolupracuje s občanskými sdruženími a dalším neziskovými subjekty, 
 podepisuje návrhy a podání k soudu v oblasti samostatné působnosti, 
 garantuje vnitřní kontrolní systém dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

v platném znění a obsahově řídí činnost oddělení interního auditu a finanční
kontroly, 

 svolává a řídí porady vedení, 
 plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města,
 plní  úkoly  v  samostatné  působnosti,  které  mu  svěří  nebo  jej  pověří

zastupitelstvo města či rada města,
 podle zvláštních předpisů zřizuje zvláštní orgány a určuje náplň jejich práce,
 jmenuje předsedy zvláštních orgánů, jejich zástupce a členy,
 plní  úkoly  na  úseku  požární  ochrany  a  krizového  řízení  podle  zvláštních

právních předpisů,
 předává  písemnou  dokumentaci  starosty  k archivaci  příslušnému  odboru

úřadu.  

2) místostarosta města (uvolněný)  
zejména:
 v samostatné působnosti města koordinuje oblast zejm.:

- investic města,
- územního plánování,
- péče o životní prostřední včetně úklidu města, 

-  údržby  a  obnovy  zeleně  města,  pozemních  komunikací  ve
městě,

- dispozic s pozemky ve městě, dispozic bytového/nebytového hospodářství
ve městě,
- školství, sportu a cestovního ruchu, 
- rozvoje města vč. obnovitelných zdrojů energií,

 zastupuje město v subjektech jejichž členem nebo společníkem je město, a to
především v:  
- Koruna Vysočiny, z.s. 
- Národní síti Zdravých měst ČR, z.s.p.o.  
- Sdružení Nových Měst Evropy,
- Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska, 

 ve  vztahu  k městem  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  vykonává
kompetence v souladu s příslušnými dokumenty, zejm. v souladu se Směrnicí
Rady  města  Nové  Město  na  Moravě  č.  2/2018  k  řízení  příspěvkových
organizací v platném znění,  a to: 

     - Základní škola Vratislavovo nám. 



     - Základní škola L. Čecha 
     - Mateřská škola

 vykonává  vlastnická  práva  města  a  jiná  práva  z tohoto  vyplývající
k obchodním společnostem, u kterých je město zakladatelem, pokud je není
oprávněn vykonávat jiný orgán města: 

- Technické služby s.r.o.  
 podepisuje  vyjádření,  stanoviska,  souhlasy,  vzdání  se  odvolání  města  pro

účely správních (nebo obdobných) řízení, v nichž je město účastníkem řízení
s tím, že vyjádření, stanoviska, souhlasy nebo podklady pro ně mu připravuje
úřad a následně jsou zveřejňována i pro  informaci členů RM  na portálu člena
RM,

 vykonává  pravomoci  stanovené  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,
v platném znění a dalšími zvláštními zákony,

 zastupuje starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
města nevykonává funkci 

 zastupuje  neuvolněného  místostarostu  v době  jeho  nepřítomnosti  nebo
v době,  kdy  místostarosta města  nevykonává funkci  v  případech,  kdy není
přítomen starosta,

 podepisuje zadávací dokumentaci a ostatní dokumentaci pro veřejné zakázky
dle zákona č.  134/2016 Sb.,  o veřejných zakázkách, v platném znění,  a to
v souladu s příslušnou směrnicí města upravující oblast veřejných zakázek,

 podepisuje (není-li  v jednotlivé věci přijato jiné rozhodnutí  rady města nebo
zastupitelstva města) záměry města disponovat s majetkem města  (zejm. v
k.ú. NMNM) dle příslušných ustanovení zákona o obcích, a to i před vlastním
projednáním  vlastní  dispozice  s majetkem  města  v orgánech  města  (radě
města a zastupitelstvu města), 

 koordinuje  údržbu,  opravy  a  správu  majetku  města  v oblastech uvedených
výše, 

 účastní se za město kontrolních dnů na stavebních akcích města, 
 pracuje  s  novinářskou  veřejností,  poskytuje  informace,  vede  tiskové

konference, 
 vykonává  pravomoci  stanovené  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,

v platném znění a dalšími zvláštními zákony,
 plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města,
 plní  úkoly v samostatné působnosti,  které mu svěří  zastupitelstvo města či

rada města,
 předává svou písemnou dokumentaci k archivaci příslušnému odboru úřadu.

3) místostarosta města (neuvolněný) 
zejména:
 v samostatné působnosti města koordinuje oblast zejm.:

 odpadového hospodářství města, 
 investic v místních částech města,
 péče o životní prostřední včetně úklidu v místních částech města,   
 údržby a obnovy zeleně, pozemních komunikací v místních částech,
 dispozic s pozemky v místních částech, bytového/nebytového hospodářství

města v místních částech města,
 sociální a zdravotnictví 



 zastupuje město v subjektech jejichž členem nebo společníkem je město, a to
především v:  
 Mikroregionu Novoměstsko, 
 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,
 Sdružení obcí Vysočiny,

 ve  vztahu  k městem  zřízeným  příspěvkovým  organizacím  vykonává
kompetence v souladu s příslušnými dokumenty, zejm. v souladu se Směrnicí
Rady  města  Nové  Město  na  Moravě  č.  2/2018  k  řízení  příspěvkových
organizací v platném znění, a to: 

     - Novoměstské sociální služby
     - Centrum Zdislava 

 vykonává  vlastnická  práva  města  a  jiná  práva  z tohoto  vyplývající
k obchodním společnostem, u kterých je město zakladatelem, pokud je není
oprávněn vykonávat jiný orgán města: 

- PeruTě NMNM s.r.o. 
 koordinuje činnost osadních výborů, 
 podepisuje  vyjádření,  stanoviska,  souhlasy,  vzdání  se  odvolání  města  pro

účely správních (nebo obdobných) řízení, v nichž je město účastníkem řízení
s tím, že vyjádření, stanoviska, souhlasy nebo podklady pro ně mu připravuje
úřad a následně jsou zveřejňována i pro  informaci členů RM  na portálu člena
RM,

 vykonává  pravomoci  stanovené  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,
v platném znění a dalšími zvláštními zákony,

 zastupuje starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
města  nevykonává  funkci  v  případech,  kdy  není  přítomen  uvolněný
místostarosta

 zastupuje uvolněného místostarostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době,
kdy místostarosta města nevykonává funkci v případech, kdy není přítomen
starosta,

 podepisuje zadávací dokumentaci a ostatní dokumentaci pro veřejné zakázky
dle zákona č.  134/2016 Sb.,  o veřejných zakázkách, v platném znění,  a to
v souladu s příslušnou směrnicí města upravující oblast veřejných zakázek,

 podepisuje (není-li  v jednotlivé věci přijato jiné rozhodnutí  rady města nebo
zastupitelstva města) záměry města disponovat s majetkem města (zejm. v
místních částech) dle příslušných ustanovení zákona o obcích, a to i  před
vlastním projednáním vlastní dispozice s majetkem města v orgánech města
(radě města a zastupitelstvu města), 

 koordinuje  údržbu,  opravy  a  správu  majetku  města  v oblastech uvedených
výše, 

 koordinuje dopravní obslužnost města a místních částí o svátcích, sobotách a
nedělích,

 účastní se za město kontrolních dnů na stavebních akcích města, 
 pracuje  s  novinářskou  veřejností,  poskytuje  informace,  vede  tiskové

konference, 
 plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města,
 plní  úkoly v samostatné působnosti,  které mu svěří  zastupitelstvo města či

rada města,
 předává svou písemnou dokumentaci k archivaci příslušnému odboru úřadu.“  



2. Dosavadní org. struktura se ruší a nahrazuje novou, která je v příloze této změny
org. řádu. 

3. Zbývající články Organizačního řádu MěÚ Nové Město na Moravě se nemění a
zůstávají v dosavadním znění.

4.  Rada Města Nové Město na Moravě schválila tuto změnu Organizačního řádu
Městského úřadu Nové Město na Moravě na své 1. schůzi dne 31.10.2022. 

5.  Tato změna organizační řádu Městského úřadu Nové Město na Moravě nabývá
účinnosti dnem 1.11.2022.

V Novém Městě na Moravě dne 1.11.2022.   

Bc. Jaroslav Lempera v. r.              Stanislav Marek v. r.                Michal Šmarda v. r.
místostarosta                    místostarosta                                   starosta
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