Příloha č. 2
Organizačního řádu
Obecního úřadu Psáry
Povinnosti Starosty obce dané mu zákonem:
.
zastupuje obec navenek ve všech případech, kdy tato pravomoc není svěřena místostarostovi
.
zajišťuje reprezentaci obce
.
podepisuje za obec dokumenty vydané v samostatné pusobnosti
.
podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy obce
.
svolává a řídí jednání zastupitelstva a rady obce
.
spolu s určenými členy zastupitelstva obce podepisuje zápisy zjednáni zastupitelstva obce
.
předkládá orgánum obce návrhy a materiály v rámci své kompetence
.
schvaluje služební cesty místostarostovi a ostatním zaměstnancům úřadu
.
plni úkoly na úseku CO a PO dle zvláštních předpisu
.
projednává se zástupci Armády ČR a Policie ČR zabezpečeni obce při mimořádných
událostech
.
plni úlohu statutárního orgánu zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů vůči
zaměstnancům zařazeným do OÚ
.
starosta pověřuje pracovníky obecního úřadu či jiné osoby zastupováním obce v případech,
kdy je obec účastníkem správního řízení ve smyslu zvláštních předpisu či, kde obec vystupuje
jako žadatel. Pověřeni mohou mít i dlouhodobý charakter.
.
~ 103 f zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcich, kde není tajemník obecního
úřadu.
.
sleduje činnost výbor
Nad rámec zákona:
.
řízením a kontrolou činnosti jednotlivých zaměstnancu a dodržováni organizačního řádu a
dalších interních předpisu a navrhuje jejich úpravy dle potřeb úřadu
.
řeší stížnosti na zaměstnance, chod a organizaci OÚ
Pověřeni místostarosty některými úkoly:
místostarosta:
.
dozor nad činností provozního odděleni
.
zajištěni a kontrola dozoru při přípravě a realizaci akci řízených obci nebo sledovaných obcí
(jejich kontrola)
.
spolupráce při přípravě projektů
.
koordinací legislativní činnost obecního úřadu při zpracování návrhů právních předpisu obce
.
zajištěním metodického vedeni a organizace Obecního úřadu včetně kontroly jeho činnosti
.
vodohospodářská infrastruktura
.
dozor a spolupráce v oblasti sociální
.
zajištěni kulturních a společenských akcí
.
spolupráce s redaktorkou a redakční radou při tvorbě Psárského zpravodaje
.
sleduje činnost komisi
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