ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE STRUHAŘOV
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A KOMPETENCE

ORGÁNY OBCE :
ZASTUPITELSTVO OBCE
STAROSTA : Ing. Libor MATOUŠEK
MÍSTOSTAROSTA : Michal ČERVENKA
V souladu s ustavujícím usnesením ZO bod č. 2 starosta svou funkci bude
vykonávat jako uvolněný člen , místostarosta vykonává svou funkci jako
neuvolněný s platností od 1.11.2018.
Povinnosti a kompetence plní ve znění zákona o obcích č. 128/2000Sb., zákona 450/2001Sb.
Zabezpečují organizaci a chod obce, mimo jiné předpisy, v souladu se zněním zákona č.
250/2000Sb., zákona 320/2001Sb., a na základě platných prováděcích vyhlášek k daným
platným předpisům.
Starosta je statutárním zástupcem zřizovatele ve vztahu k Jednotce sboru dobrovolných
hasičů obce Struhařov s povinnostmi a kompetencemi ze zřizovacího vztahu vyplývajícími a
je přímým nadřízeným k veliteli této jednotky.
Starosta z titulu své funkce zastupuje obec a je členem výboru Svazku obcí CHOPOS.
Zastupuje obec v Zájmovém sdružení obcí BENEBUS.
Prezentuje obec v obecně prospěšné společnosti – POSÁZAVÍ a s ní spolupracuje.
Ve shora uvedených subjektech zastupuje obec navenek s úkolem hájit a prosazovat její
zájmy. Dle potřeb a možností se aktivně zúčastňuje jejich činností. Pravidelně se účastní
jejich zasedání a informuje o nich obecní zastupitelstvo.
Dále koordinuje činnost obecního zastupitelstva a zajišťuje chod obce v souladu s plánovanou
strategií krátkodobých a dlouhodobých investic, jako nástroje k plánovanému rozvoji
spravovaného územního celku. Zajišťuje podklady a materiály, kompletuje informace na
jejichž základě je umožněno rozvoj území efektivně zabezpečit. Jednotlivé poznatky a
informace předkládá OZ. V součinnosti s OZ aplikuje poznatky a zkušenosti do praxe.
V nepřítomnosti starosty obce plní shora uvedené povinnosti a kompetence místostarosta
obce.
Obec vykonává prostřednictvím svých zvolených orgánů a OÚ výkon samostatné
působnosti a na svém území výkon přenesené působnosti státu ve znění zákona o obcích.
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Obecní zastupitelstvo zřizuje :

VÝBORY
Finanční výbor - předseda Ing.František Nerad
členové : Ludmila Košťáková, Radek Provazník

Kontrolní výbor - předseda Zdeněk Pessr
členové : Stanislav Komenda , Oldřiška Šímová
Kompetence a náplň činnosti výborů pokud OZ nestanoví jinak plynou z § 119 zákona č.
128/2000 Sb.,o obcích, zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a ve znění zákona 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě.

KOMISE
Iniciativní a poradní orgány OZ :
OZ zřízené komise jsou iniciativními a poradními orgány s vymezenou činností v rámci
samosprávy obce bez výkonu přenesené působnosti.

Kulturní komise - předseda – Ludmila Košťáková
členové : Procházková Iva, Eichlerová Radka, Nešporová Stanislava, Dušková Jana, Dědová
Jana, Žížalová Růžena, Hocková Irena.
Komise zabezpečuje činnost obce v oblasti sociální a oblastech kultury a sportu.
V sociální sféře se zaměřuje na potřeby starší generace se zdokonalováním již stanovené
úrovně služeb. Občanům nad 70 let pomáhá s vyřizováním agendy u Obecního úřadu a
rodičům narozených dětí poskytuje právní pomoc.
V oblasti kultury zastřešuje spolupráci obce s činností organizací a místních sdružení na
kulturních akcích. Spolupracuje s nimi na pořádání významných či mimořádných kulturních
podnicích.

Komise životního prostředí a sportu : předseda – Michal Červenka
členové : Žížala Josef, Strnad Josef, Provazník Radek, Eichlerová Radka.
Komise zabezpečuje činnost v oblasti životního prostředí
Cílem komise pro životní prostředí je sledovat stav životního prostředí a sportu v obci
Struhařov, dávat podněty a doporučení ZO Struhařov k jeho ochraně a dalšímu rozvoji.
Mezi základní činnosti patří sledování znečištění přírody, vznik černých skládek nebo
vyjadřování s k návrhům na kácení stromů, organizace sportovních událostí.
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Komise inventurní : předseda – Šímová Oldřiška
členové : Žížala Josef, Komenda Stanislav, Provazník Radek, Eichlerová Radka
Provádí inventuru nemovitostí i věcí movitých v majetku obce.
Její členové jsou vždy zastoupeni v komisích zřizovaných za účelem protokolární likvidace
majetku .

OBECNÍ ÚŘAD :
Starosta Ing. Libor MATOUŠEK stojí v čele OBECNÍHO ÚŘADU.
V jeho nepřítomnosti je odpovědný za vedení OÚ místostarosta
Michal ČERVENKA.
Společně zabezpečují níže uvedené činnosti a úkoly.
Zastávají a plní úkoly plynoucí z funkce statutárního zástupce obce na svém správním území
a mimo něj. Řídí činnost obecního úřadu. Zastává úkoly tajemníka OÚ, funkci kterou OÚ ve
Struhařově nezřizuje. Vykonávají právní úkony schválené obecním zastupitelstvem. Zajišťují
objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Plní úkoly
zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.
Starosta svolává a řídí zasedání obecního zastupitelstva. Plní ty části usnesení OZ k nimž je
kompetentní. Je odpovědný za informování veřejnosti, zřizuje úřední desku a elektronickou
úřední desku. Stanovuje úřední hodiny obecního úřadu.
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ :
PO: 15.00 - 17:00 hod.
ST: 9.00 - 11:00 hod.
ČT: 9.00-11.00; 13.00-15.00
Je přítomen při úředních hodinách OÚ ve Struhařově. Přijímá, eviduje a následně vyřizuje
záležitosti občanů v rámci své kompetence k institucím, pověřeným obecním úřadům II. a III.
stupně a ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v rozsahu jejich struktur. Stejně tak
vyřizuje na uvedených institucích a úřadech záležitosti ve věcech obecních se vztahem k obci
a správě územního celku. Vykonává jako starosta přenesenou působnost ve vztahu k zákonu
o ochraně přírody. Je odpovědný za řízení chodu obce a celkové hospodaření s majetkem
zastupitelstvu obce ve smyslu platných předpisů.

Místostarosta - Michal Červenka
Je určen oprávněnou úřední osobou podle § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 sb., správní řád,
v platném znění, oprávněnou provádět úkony spojené se správním řízením ve věci žádostí o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.
Zastupuje obec ve svazku obcí CHOPOS
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Hospodářka – účetní Pavla Hrochová
Jako zaměstnanec plní dle pracovní smlouvy tyto činnosti :
zpracovává účetnictví, zajišťuje fakturace, zpracovává mzdy, vede a zajišťuje evidenci
obyvatel, vede a zajišťuje evidenci nemovitostí včetně přidělených evidenčních a popisných
čísel, vede a zajišťuje statistiku a statistické výkazy, vyřizuje sociální agendu, posudky,
majetkové poměry, povahové vlastnosti občanů ze strany okr. soudů a policie,vedení
pokladny, legalizace, vidimace.

DOS, Spisová služba, Knihovna – Marie Zelenková
Řídí chod DOS ( domu pro občanská sdružení), zajišťuje knihovnické služby obyvatelům,
zajišťuje archivaci a vede archivní knihu, zajišťuje přijímání a odesílání pošty včetně třídění,
vede a zajišťuje evidenci a výběr místních poplatků a nájemného, vedení pokladny,
legalizace, vidimace.
Knihovna poskytuje standardní služby - tradiční výpůjční služby
-přístup internetu

Kronikáři:
1. Marie Tůmová - Struhařov
2. Jan Zeman – Bořeňovice
3. Jiří Provazník - Skalice
Hlavní činností kronikáře je dokumentace současného dění v obci.
Kronikář zaznamenává průběžně všechny důležité události, ke kterým v daném roce v obci
došlo. Po uplynutí kalendářního roku si pak tyto zápisy znovu pročte, zhodnotí a na jejich
základě vytvoří zápis do kroniky.
Zpracoval : Ing. Libor Matoušek starosta
Ve Struhařově 14.11.2018
Organizační řád obce byl schválen OZ dne 14.11.2018

Červenka Michal
místostarosta

Ing.Matoušek Libor
starosta
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