Organizační řád obce Mikulčice
Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obecního úřadu Mikulčice (dále jen úřad), dělbu
práce mezi zaměstnanci úřadu, jejich vzájemné vztahy a vztahy k právnickým osobám a organizačním
složkám, které zřizuje nebo zakládá Obec Mikulčice (dále jen obec).
Postavení a působnost úřadu v oblasti samostatné a přenesené působnosti upravuje zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a zvláštní
zákony. Postup úřadu a jeho zaměstnanců při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy upravuje
zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen správní řád).
Vztahy úřadu k orgánům obce upravuje zákon o obcích. Úřad plní úkoly v oblasti samostatné
působnosti a přenesené působnosti podle zákona o obcích.
V oblasti samostatné působnosti je úřad podřízen Radě obce Mikulčice, pokud nejde o oblasti, které
jsou vyhrazeny Zastupitelstvu obce Mikulčice. V oblasti přenesené působnosti je úřad podřízen
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, není-li stanoveno zákonem o obcích jinak. Úřad vykonává
přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony podle § 61 zákona o obcích v rozsahu
základním, v rozsahu pověřeného obecního úřadu. Úřad zabezpečuje činnost komisí a výborů po
materiální stránce. Po odborné stránce úřad usměrňuje právnické osoby a organizační složky, které
zřídila nebo založila obec, pokud zvláštní zákon nebo Rada obce Mikulčice nebo Zastupitelstvo obce
Mikulčice nestanoví jinak.
Organizační složky: Místní knihovna Mikulčice,
Hudební kurz Mikulčice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mikulčice
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mikulčice
Zastupitelstvo obce je voleno v počtu 15 členů. Funkce starosty a místostarostky jsou uvolněné,
ostatních 13 zastupitelů je neuvolněných. Seznam členů zastupitelstva a jejich funkcí je uveden
v příloze a s každou změnou se aktualizuje .
Počet zaměstnanců Obce Mikulčice stanovila Rada obce Mikulčice. Zaměstnanci jsou rozděleni
do těchto úseků:
Obecní úřad - správa
1. referentka pro výkon matriky, pokladny
2. referentka pro ekonomickou činnost
3. referentka pro ekonomickou činnost
4. vedoucí kulturního domu
5. uklízečka - úvazek 0,5
Kulturní dům
6. uklízečka
Sportovní hala
7. uklízečka a správce
Veřejná zeleň
8. pracovník pro údržbu obce a zeleně
9. pracovník pro údržbu obce a zeleně

Středisko sběrných odpadů (SSO)
10. vedoucí SSO, elektrikář obce
11. pracovník pro obsluhu mechanizace, strojník
a vedoucí pracovní čety pro údržbu zeleně v obci
Čistírna odpadních vod (ČOV)
12. vedoucí ČOV, údržba obce
Vodovodní řád
13. pracovník vodohospodářské činnosti
Knihovna
knihovnice (týdně 6,75 hodin)
Výpůjční doba v knihovně:

pondělí

13:00 - 18:00

Hudební kurz
Vedoucí učitel a učitelé
Podle zákona o obcích jsou všichni zaměstnanci podřízeni starostovi obce.
Organizační řád stanovuje pravidelnou pracovní dobu úředníků na obecním úřadě:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 17:00 hodin
7:00 - 15:00 hodin
7:00 - 17:00 hodin
7:00 - 15:00 hodin
7:00 - 13:00 hodin

Úřední hodiny na obecním úřadě jsou:
pondělí
středa

7:00 - 12:00,
7:00 - 12:00,

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

Organizační řád obce schválila Rada obce Mikulčice dne 23. srpna 2017 usnesením č. 136/14.

Otáhalová Marta, v. r.
místostarostka

Ing. Jan Vlašic, v. r.
starosta

Příloha organizačního řádu
Členové zastupitelstva obce:
Ing. Jan Vlašic - starosta
Marta Otáhalová - místostarostka
Ing. Bařina Zdeněk
Mgr. Michal Bešta
Jaroslav Bolfík
Luděk Hanáček
Magda Hubačková

Ing. Chaloupka Tomáš
JUDr. Jaromír Josef
Anežka Maradová
Mgr. Kristina Kolovrátková
Vladimír Osička
Pavel Podrazil
Pavel Šagát
Martina Výmolová

Zastupitelstvo obce ze zákona zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky.
Předseda finančního výboru:
Ing. Zdeněk Bařina
Členové:
Ing. Tomáš Chaloupka
Martina Výmolová
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce.
Předseda kontrolního výboru:
Jaroslav Bolfík
Členové:
Mgr. Michal Bešta
Anežka Maradová.
Zastupitelstvo zvolilo radu obce v počtu 5 členů:
Starosta:
Ing. Jan Vlašic
Místostarostka: Otáhalová Marta
Členové:
Mgr. Michal Bešta
JUDr. Jaromír Josef
Pavel Podrazil
Rada obce zřídila komisi pro životní prostředí.
Předseda:
Ing. Josef Dvořáček
Členové:
Ing. Milan Bohunský
Zdenka Šišková
Miloslava Bělohoubková
Mgr. Jiřina Hřibová
Starosta zřídil přestupkovou komisi:
Předseda:
JUDr. Jaromír Josef
Zapisovatelka: Jiřina Janů
Členové:
Vladimír Osička
Pavel Šagát
Marta Otáhalová

