Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Organizační řád Městského úřadu Kuřim č. S1/2021/RM
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Na základě schválených změn v organizační struktuře Městského úřadu Kuřim je RM předkládán nový
Organizační řád Městského úřadu Kuřim č. S1/2021/RM ke schválení.
Oproti platnému Organizačnímu řádu č. S6/2018/RM byly v novém návrhu provedeny následující
úpravy:
- Byla doplněna odpovědnost starosty města za řízení Městské policie Kuřim (čl.VIII, odst. 1e).
- Byla doplněna odpovědnost a oprávnění místostarosty (čl. VIII, odst. 3).
- Byla doplněna obecná povinnost všech odborů podílet se na aktuálnosti internetových stránek města
a povinnost vyvěšování a snímání dokumentů a listin na úřední desce (čl. X)
- Byly upřesněny nebo doplněny některé činnosti týkající se odboru správního a vnitřních věcí v
samostatné i přenesené působnosti (čl. XI, část C), dále na odboru dopravy (čl. XI, část D), na odboru
investičním (čl. XI, část J), na oddělení sekretariátu a oddělení informačních technologií (čl. XI, část
B).
- V příloze č. 3 Příslušnost k projednávání přestupků byla doplněna povinnost oddělení přestupků a
agendy autoškol k projednávání přestupků dle zák. č. 247/2000 Sb.
- Byla vytvořena nová Příloha č. 4 - Organizační schéma města Kuřimi, která přehledně zobrazuje
zařazení městského úřadu a ostatních orgánů a organizací v organizační struktuře města.
- Dále bylo nutné zapracovat dříve schválené změny v organizační struktuře Městského úřadu Kuřim
(viz. Příloha č. 1-2 Organizační a funkční schéma):
- vytvoření nového oddělení informačních technologií (ODDIT) a pozice vedoucího oddělení
(schváleno RM usn. č. R/2021/058),
- vytvoření nového oddělení sekretariátu pod odborem kancelář úřadu a vytvoření pozice
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vedoucího sekretariátu (schváleno RM usn. č. R/2021/059)
- vytvoření nové pracovní pozice informatika na odboru kancelář úřadu (schváleno RM usn. č.
353/2018)
- vytvoření nové pracovní pozice referenta přestupků na oddělení přestupků a agendy
autoškol (schváleno RM usn. č. 75/2019)
- vytvoření nové pracovní pozice referenta na odboru dopravy (schváleno RM usn. č.
547/2019)
- vytvoření nové pracovní pozice referenta na odboru finančním (schváleno RM usn. č.
65/2020).
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní
směrnici Rady města Kuřimi č. S1/2021/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim s účinností
od 15.03.2021.
Termín plnění: 15.03.2021
Zodpovídá: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor
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