ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁSNÁ LÍPA
Zastupitelstvo města
Kontrolní výbor zastupitelstva

Finanční výbor zastupitelstva
Rada města

Komise rady
1. místostarosta

Starosta

2. místostarosta

úsek propagace a cestovního ruchu

OVIŽP - odpadového hospodářství

úsek členství města ve svazcích obcí

provoz OMCS
úsek kultury, školství a tělovýchovy
úsek spolupráce s p.o. města
spolupráce se zájmovými organizacemi a spolky
hospodaření města - správa složek a kapitol
sociální záležitosti
úsek prevence kriminality

odbor technické služby - kompletní agenda
MOCS - pronájmy a prodeje nemovitostí
úsek hospodaření města- změny, rozp. Opatření
příprava projektů a investic města
(např. ideové koncepty projektů, schvalování podpor
a dotací, investiční a rozvojový program města,...)
spoluřízení odborů MěÚ
plnění dlouhodobých úkolů města
úsek VPP, OPP
úsek městské zeleně a hřbitovů
úsek redakce Vikýře a předávání informací tisku,rozhlasu a médiím
spolupráce s Policií ČR
úsek požární ochrany města

OVIŽP - výstavba a investice
rozpočet města - celkový kontext a zaměření na investice
realizace vybraných investičních programů a projektů města
spolupráce s regionem a Národním parkem České Švýcarsko
(např. o.p.s. ČŠ, krajský úřad, Euroregion Nisa, ministerstva
a státní fondy, Správa NP ČŠ, …)

Tajemník
plnění úkolů MěÚ

max.9

úsek správy a provozu úřadu
úsek personální
úsek BOZP
úsek hospodaření města - správa složek a kapitol
provoz FO - formality, výkazy, audit, pojištění, evidence a inventarizace majetku
úsek sekretariát a podatelna
příprava podkladů pro zasedání RM a ZM
Odbor majetkový a civilně správní
(OMCS)
max.5
úsek majetkoprávní
úsek agenda nemovitého majetku města
úsek správa bytového a nebytového fondu
úsek smluvních vztahů
úsek matriky, vidimace a legalizace
úsek správní agendy a evidence obyvatel
úsek přestupkové agendy
úsek správy hřbitovů
úsek právních subjektů s maj. účastí města
úsek spisový řád, archivace
úsek pečovatelské služby

Odbor výstavby, investic a životního prostředí (OVIŽP)
max.4
úsek investiční činnosti
úsek silniční a stavební úřad
(na úrovni obce zákl. typu)
úsek ochrany přírody a krajiny
úsek ochrany zvířat a veter. péče
úsek pozemkové agendy
úsek odpadového hospodářství

Celkem tedy max. 51 stálých zaměstnanců (bez VPP a jiných dotovaných pracovních míst) či max. 100 zaměstnanců vč. dotovaných míst.
Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu byla schválena dne 23.10.2019 usnesením RM č. 20-25/2019.

Odbor finanční (FO)
max.4
úsek financování a rozpočtu
úsek účetnictví
úsek daní a poplatků
úsek inventarizace a pojištění
úsek vymáhání pohledávek
úsek mzdové agendy

Odbor technické služby (TS)
max. 29
úsek městské správy a údržby
úsek místních komunikací vč. příslušenství
úsek veřejného prostranství a mobiliáře
úsek komunálního odpadu, deponie, sběrný dvůr
úsek městské zeleně
úsek veřejného osvětlení
úsek požární ochrany
úsek údržby bytového a nebytového fondu
úsek údržby budov a zařízení města
úsek záchytné kotce

