
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA VEŘEJNÉ  EKONOMIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace o fungování Úřadu městského obvodu Poruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         Pavla Majerová 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:       RNDr. Jiří Kovář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2011 

 

 



 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracovala samostatně. 

 

 

Ostrava 5. 5. 2011        Pavla Majerová 



 3  

 

 

OBSAH 

 

1.   Úvod  .............................................................................................................. 2 

2.   Obecní zřízení a statutární města  ........................................................................4 
 

      2.1 Stručný vývoj obecního zřízení .................................................................... 4 

      2.2 Obecní zřízení  ........................................................................................... 8 

             2.2.1 Zastupitelstvo  ................................................................................... 9 

             2.2.2 Rada ................................................................................................. 9 

             2.2.3 Starosta ............................................................................................. 11 

             2.2.4 Obecní úřad ...................................................................................... 12 

             2.2.5 Výbory zastupitelstva  ....................................................................... 12 

             2.2.6 Komise rady  ..................................................................................... 13 

      2.3. Statutární města ......................................................................................... 13 

             2.3.1 Vývoj statutárních měst  .................................................................... 14 

3.   Ostrava a městský obvod Poruba ................................................................... 16 

      3.1 Statutární město Ostrava  ............................................................................ 16 

            3.1.1 Statut města Ostravy  .......................................................................... 17 

            3.1.2 Ostravské městské obvody  ................................................................. 17 

      3.2 Vývoj městského obvodu Poruba ................................................................. 18 

4.   Správa městského obvodu Poruba  ................................................................. 20 

      4.1 Zastupitelstvo městského obvodu Poruba .............................................................22 

            4.1.1 Výbory Zastupitelstva městského obvodu Poruba ........................................25 

      4.2 Rada městského obvodu Poruba ................................................................... 27 

            4.1.2 Komise Rady městského obvodu Poruba ............................................. 32 

      4.3 Starosta městského obvodu Poruba ......................................................................34 

      4.4 Místostarostové městského obvodu Poruba .................................................. 34 

      4.5 Vnitřní organizace Úřadu městského obvodu Poruba  ................................... 35 

             4.5.1  Činností odborů, oddělení a útvarů Úřadu městského obvodu Poruba .. 36 

5. Závěr ................................................................................................................ 48 

    Seznam použité literatury a webových stránek................................................. 49 

    Seznam použitých zkratek a symbolů 

    Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

    Seznam příloh 

 



 4  

 

 

 

1. ÚVOD 

Správa územně samosprávního celku je velmi složitý proces. Správa obce, jakožto 

základního územního samosprávního celku, zasahuje do života lidí bez rozdílu věku               

a společenského postavení, ať už jde o obecně závazné vyhlášky a nařízení nebo rozhodnutí 

orgánů obce. Např. v oblasti sociálních věcí provozuje obec předškolní a školní zařízení, 

zařízení pro mládež, domovy pro seniory. V kulturní sféře zřizuje kulturní centra či divadla. 

V oblasti životního prostředí přicházíme do styku s různými normami vztahujícími se           

ke komunálnímu odpadu, ochraně přírody, v ostatních oblastech řeší problémy týkající se 

majetku obce, výstavby či jiných investic.  

 Objektem práce je podle zadání Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba.                 

Pro objektivizaci zjištěných údajů bylo zvoleno porovnání. Dalším cílem je porovnat 

organizace úřadů a činnosti orgánů městských obvodů Poruba a Ostrava-Jih, které jsou 

nejlidnatějšími obvody Ostravy a zároveň je spojuje i umístění na okraji města.  

Cílem bakalářské práce je tedy na základě analýzy a komparace se stavem správy 

městského obvodu Ostrava-Jih charakterizovat a zhodnotit stav správy městského obvodu 

Poruba z pozice jeho úřadu.  

Při psaní práce jsem využila poznatky získané zejména z odborné literatury týkající se 

obecního zřízení v České republice a platné legislativy, která s výkonem veřejné správy 

souvisí. Důležitým zdrojem informací byly pro mne také webové stránky Ministerstva vnitra 

České republiky, statutárního města Ostravy a městských obvodů Poruba a Ostrava-Jih. Další 

informace jsem získala od zaměstnanců úřadů, kteří poskytli konkrétní čísla (např. počet 

zaměstnanců), podali komentář k vnitřním normám či uvedli příklady z praxe.  

 

Při zpracování daného tématu jsem využila především obecné metody – popis              

a analýzu. Komparace městských obvodů Poruba a Ostrava-Jih poukazuje na rozdíly 

v organizační struktuře obvodních úřadů nebo postupů orgánů veřejné správy při jejich 

činnosti.  

Práce je  – ve shodě se zadáním – rozdělena do pěti částí. První část tvoří tento úvod, 

který uvádí cíle práce a  obecně seznamuje čtenáře s problematikou, kterou jsem řešila. Druhá 

část je orientována spíše teoreticky, stručně představuje vývoj obecního zřízení, 

charakterizuje základní pojmy této kapitoly „obecní zřízení“ a „statutární město“. Dále v této 
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kapitole poukazuji na základní legislativní předpisy, kterými jsou povinny územní 

samosprávní celky České republiky se při výkonu správních činností řídit. Následující třetí 

část se zabývá praktickou stránkou, tzn. konkrétními subjekty – statutárním městem Ostravou 

a městským obvodem Porubou. Krátký exkurz je věnován historii a současnosti městského 

odvodu Poruba. Ve čtvrté části se zaměřuji na důležitou funkci volených orgánů městského 

obvodu Poruba, na vlastní činnost Úřadu městského obvodu Poruba, jeho strukturu                 

a porovnání  práce s činností orgánů městského obvodu Ostrava-Jih.
1
. Provedla jsem krátký 

souhrn soudobých vnitřních norem týkajících se tohoto úřadu. V této části bakalářské práce 

poukazuji na rozsah výkonu samostatné působnosti a svěření výkonu přenesené působnosti. 

Poslední část této bakalářské práce hodnotí získané poznatky a shrnuje základní údaje, ke 

kterým jsem v průběhu psaní došla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Vycházela jsem ze stavu po komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 15. 10 . – 16. 10. 2010. 
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2. OBECNÍ ZŘÍZENÍ A STATUTÁRNÍ MĚSTA 

Charakter státní moci a  její konkrétní podoba je vždy výsledkem sociálního vývoje    

a platí tak dlouho, dokud pozvolna narůstající sociální změny nenabudou takového rozsahu, 

že jim podoba státní moci přestává odpovídat a vynutí si jejich změnu. Problematika 

statutárních měst stála dlouho na okraji zájmu historické vědy a odborné veřejnosti. 

2.1 Stručný vývoj obecního zřízení 

Po revoluci v roce 1848 bylo patrné, že je nutné změnit model správy Rakouska.  

Císařem Františkem I. byla vydána tzv. Stadionova ústava. Šlo o okrojovanou ústavu z března 

roku 1849, pojmenovanou podle svého tvůrce – ministra vnitra Franze Serapha von Stadiona, 

která byla společně s prováděcím říšským zákonem prvním právním aktem, který upravoval 

právní postavení obcí a jejich orgánů. V Rakousku-Uhersku se obce staly nejnižšími články 

územní samosprávy. Prozatímní obecní zřízení bylo závazné pro všechny obce, okresy           

a kraje, pro zemská města bylo vydáno obligatorně. Pro krajská a jinak významná města byla 

vydána zvláštní městská obecní zřízení, tzv. statuty.
2
 Prováděcí zákon tehdy rozeznával 

přirozenou a přenesenou působnost obcí. (Přirozená působnost byla v průběhu vývoje 

obecního zřízení nahrazena výrazem „samostatná působnost“.) Do přirozené působnosti 

spadalo vše, co se týkalo zájmů obce a mohlo být provedeno uvnitř  jejích hranic – především 

nakládání s movitým a nemovitým majetkem obce, součinnost při respektování zákonů           

a udělování měšťanského práva. Přenesená působnost byla značně obsáhlá a velmi zatěžovala 

obecní orgány. Spočívala v zabezpečování věcí, které byly obcím uloženy státem. Přestože 

tato ústava nikdy nenabyla účinnosti, některé zásady v ní obsažené přetrvaly i po jejím 

zrušení.
3
 V každé obci se zřizoval obecní výbor, který byl tzv. širším orgánem a byl volený na 

tři roky. Obecní výbor volil ze svého středu obecní představenstvo, které představovalo užší 

orgán. Skládalo se z purkmistra (obecního představeného, starosty) a přinejmenším dvou 

radních. Počátek činnosti obecní samosprávy byl zaznamenán v roce 1850 kdy zároveň 

začaly fungovat nově zřízené státní politické úřady. Na základě Zásad o organických 

zařízeních v korunních zemích rakouského císařství byly v roce 1852 provedeny podstatné 

zásahy do obecní samosprávy. K realizaci těchto změn došlo až v roce 1859.   

                                                
2 Janák, J. – Hledíková, Z. –  Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátku státu po současnost.  

   Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, str. 298.  
3 Schelle, K. Vývoj veřejné správy v letech 1948 – 1990. Praha : Eurolex Bohemia, 2005, str. 48. 
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K hlavním změnám patřilo vyloučení veřejnosti z jednání orgánů obecní samosprávy, 

či zavedení složení přísahy věrnosti členů představenstva, v nově vydaném obecním zřízení 

nastaly změny v ustanovení  domovského práva. V březnu roku 1862 byl vydán rámcový 

říšský obecní zákoník, který však měl pouze fakultativní charakter. V této době byly rovněž 

vydány tři obecní řády, v roce 1863 bylo vydáno Obecní zřízení a řád volební pro Slezsko       

a v roce 1864 Obecní zřízení a řád volební pro Moravu a Obecní zřízení a řád volební pro 

Čechy. Všechna vydaná Obecní zřízení rozeznávala v podstatě dvě základní skupiny osob. 

Byli to především občané nebo-li obecní příslušníci, kteří měli v obci domovské právo. 

Druhou skupinu tvořili tzv. přespolní. Ti se nemohli účastnit obecního života, tzn. neměli 

volební právo do obecních orgánů a nemohli mluvit do obecního hospodářství. Právo volit 

měli pouze státní občané mužského pohlaví, kteří byli zletilí a platili přímou daň v předepsané 

výši. Podle tohoto systému byla většina obyvatel z výkonu volebního práva vyloučena. Podle 

velikosti obce se volby zpravidla konaly ve dvou až třech voličských sborech. Dalším 

kritériem rozdělení voličských sborů byla výše odváděné přímé daně. Oprávnění voliči volili 

opět na tříleté funkční období obecní výbor, jehož počet členů závisel na lidnatosti obce         

a pohyboval se v Čechách od 8 do 36 členů, na Moravě pak od 7 do 30 členů. Obecní výbor 

volil opět ze svého středu představenstvo, které tvořil obecní starosta (obecní představený, 

měšťanosta, purkmistr, primátor apod.) a obecní radní. Obecnímu výboru se již v té době 

říkalo „obecní zastupitelstvo“. Obecní výbor měl usnášecí moc a byl sekundárním orgánem, 

který vyřizoval zvlášť důležité záležitosti. Zasedání obecního výboru byla veřejná. Působnost 

obcí se v této době rovněž dělila do dvou základních skupin. První z nich byla označená jako 

samostatná působnost. Rozsah její činnosti zůstal z velké části nezměněn, spočíval 

především ve správě obecního jmění. Název druhé skupiny zůstal nezměněn – přenesená 

působnost. Obce, které vykonávaly přenesenou působnost, vyřizovaly ty záležitosti, které na 

ně byly přeneseny zákonem, angažovaly se ve věcech vlastní politické správy, ve volebních 

věcech, v živnostenských záležitostech. Obce byly povinny spolupracovat i se soudy. Stát      

na obce přenášel stále nové úkoly, náklady na výkon státní správy neustále rostly. Finanční 

nezajištěnost obecní samosprávy vedla koncem 19. století k její krizi.  

V 60. letech 19. století se rozšířila instituce „statutárních měst“. Za statutární město  

(dále jen SM) se pokládalo město, jehož správa byla organizována podle městské vyhlášky 

nebo zemského zákona, přičemž se oba typy těchto právních norem označují jako statut 

města. Jejich počet se zvýšil a nový statut dostala i města, jež jej měla z dřívějšího období. 

V Čechách zůstala dvě SM, a to Praha a Liberec, na Moravě se jejich počet zvýšil 

z dosavadních dvou (Brno, Olomouc) na šest (přibyla Jihlava, Znojmo, Uherské Hradiště        
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a Kroměříž). Ve Slezsku byla tři SM – Opava, Frýdek a Bílsko. Organizace každého SM byla 

upravena samostatně. Obecní orgány u SM byly v podstatě stejné jako u obcí, pouze počet 

členů obecního výboru byl určen statutem. Jeden ze základních znaků SM spočíval ve výkonu 

politické správy magistrátem, který rozhodoval kolegiálně a purkmistr měl pouze právo 

pozastavit usnesení, která jsou v rozporu se zákonem. Další rozdíl oproti obcím spočíval 

v tom, že SM bezprostředně podléhala politickému úřadu, popřípadě zemskému výboru. 

V roce 1862 byl vydán rámcový říšský obecní zákon, který umožňoval zřídit orgány okresní 

samosprávy. V Čechách  vyšel tento zákon až v roce 1864. Orgánem okresní samosprávy byla 

okresní zastupitelstva. Měla 18 až 36 členů a byla volena na tři roky. Ze svého středu vybírala 

okresního starostu a okresní výbor. Ten byl výkonným orgánem, který zastupoval okres 

navenek. Okresní výbor byl podřízen okresnímu zastupitelstvu, ale působil i samostatně, 

zejména v záležitostech týkajících se okresu, a byl služebním úřadem zaměstnanců 

zastupitelského okresu. Činnost zastupitelského okresu byla značně široká a opět se dělila      

na samostatnou a přenesenou působnost. Na rozdíl od obcí byla činnost přenesené působnosti 

nepatrná, pro obšírný výkon samostatné působnosti byly zřizovány fondy (humanitní, 

sociální)  a ústavy (sirotčince, chorobince, nemocnice aj.). Na práci okresních zastupitelstev 

dohlížel zemský výbor a současné orgány státní správy. Pro velký odpor německých liberálů 

se ve Slezsku a na Moravě zákon o okresní samosprávě nepodařilo realizovat. Jako náhrada za 

neuskutečněnou okresní samosprávu zde v roce 1913 vznikla na dobrovolná organizace 

Ústředí starostenských sborů na Moravě.
4
 Po ukončení 1. světové války, která proběhla 

v letech 1914–1918 se rozpadlo Rakousko-Uhersko a vznikl samostatný československý stát. 

Nová republika se skládala z pěti zemí. Z Čech, Slovenska, Podkarpatské Rusi, Moravy, 

Slezska. Dne 28. října 1918 byl přijat tzv. recepční zákon – první právní norma, publikována 

pod číslem II/1918 Sb., ve které se říká, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony             

a nařízení zůstávají v platnosti a všechny samosprávné, státní i župní  úřady a veškeré ústavy, 

jsou podřízeny Národním výborům a jednají podle dosud platných zákonů a nařízení. 

Výrazným rysem prvorepublikové správy je její demokratizace. V souvislosti 

s pokusem odtržení pohraničí od Československé republiky a jeho připojení k Rakousku došlo 

v jednotlivých částech pohraničního území k vytvoření zvláštních správních orgánů, ty však 

svou činnost ukončily v prosinci roku 1918.
5
  

Velký zvrat v obecním řízení nastal až v roce 1919, kdy byly přijaty dva důležité 

zákony:  Zákon č. 75/1919 Sb. z. a n. ze dne 31. 1. 1919, kterým se vydává  řád volební 

                                                
4 Janák, J. – Hledíková , Z. –  Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátku státu po současnost.          

   Praha : Nakladatelství lidové noviny, 2005, str. 298–306. 
5 Tamtéž, str. 332. 
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v obcích republiky Československé. Vydáním tohoto zákona byla odstraněna majetková 

diskriminace a diskriminace pohlaví u voleb do obecních zastupitelstev. Volená osoba musela 

splňovat všechny podmínky pro aktivní volební právo, tj. věk alespoň 26 let a roční pobyt 

v obci. Jako druhý byl přijat  Zákon č. 76/1919 Sb. z. a n. ze dne 7. 2. 1919, kterým se měnila 

a doplňovala některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů 

v Československé republice. Jednalo se pouze o částečnou kodifikaci reagující na zastaralá 

ustanovení dosavadních obecních zřízení.
 6

  

Výsledkem revolučního období byla definitivní ústava Československé republiky, 

přijatá Národním shromážděním 29. 2. 1920. Ústava obsahovala celou řadu demokratických 

ustanovení, některá z nich však nikdy nevyšla v platnost. Nejhlubší zásah do veřejné správy 

přineslo přijetí zákona o organizaci politické správy v roce 1927, který nabyl účinnosti v roce 

1928. Sjednocoval veřejnou správu celého území republiky a opět zaváděl zemské řízení. 

V době po fašistickém převratu se v České republice výrazně zvýšil počet poradních sborů     

a jejich činnost se rozšířila.
7
  

Přijetím smlouvy čtyř státníků,
8
 tzv. Mnichovské dohody, která byla uzavřena 

v Mnichově dne 29. 9. 1938, začala etapa vyznačující se postupnou fašizací státu. Toto 

období se projevovalo především ukončením činnosti územních samospráv i okresních 

zastupitelstev a dospělo až k odvolání zástupců levicových politických stran z funkcí starostů 

a členů obecních zastupitelstev. Velký zásah do obecní samosprávy přineslo vládní nařízení  

č. 17/1939 Sb. z. a n. (II), které zavedlo funkci obecních (obvodních) tajemníků.
9
 V době 

Protektorátu Čech a Moravy v letech 1939–1945,
10

 byla zřízena síť oberlandrátů,
11

 která řídila 

všechna odvětví okupační správy. Často docházelo k sesazování českých úředníků. Podstatné 

změny taktéž nastaly v oblasti místní správy. Starostové byli odvolávání z funkce nebo jinde 

docházelo k rozpuštění celého zastupitelstva. Češi si na samém počátku republiky 

uvědomovali, jaké nebezpečí jim hrozí z německé strany při zachování dosavadního systému 

veřejné správy a územní samosprávy. V důsledku těchto změn vláda vydala Nařízení             

                                                
6 Schelle, K. Vývoj veřejné správy v letech 1948 – 1990, Praha : Eurolex Bohemia, 2005, str. 169. 
7 Janák, J. – Hledíková Z., -  Dobeš, J. Dějiny správy v Českých zemích od počátku státu po současnost. Praha :  

   Nakladatelství lidové noviny, 2005, str. 332 – 336. 
8  Neville Chamberlain – Velká Britanie, Éduard Daladier – Francie, Adolf Hitler – Německo, Benito Mussolini    

    – Itálie. 
9  Schelle, K. Vývoj veřejné správy v letech 1948 – 1990, Praha: Eurolex Bohemia, 2005, str. 340 – 341. 
10 Protektorát Čechy a Morava v letech 1939–1945 – pohraniční území okupované od 15.3.1939 nacistickým  

    Německem až do doby jeho kapitulace 8. – 9. května 1945. Protektorát byl oficiálně zřízen 16.3.1939 v Praze   

    německým kancléřem Adolfem Hitlerem. Tento výnos deklaroval autonomii a samostatnou správu uvnitř  

    Protektorátu.  
11 Oberlandráty – říšské úřady nadřazené protektorátním, které působily na území Čech a Moravy v období  

    Protektorátu Čechy a Morava. 
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č. 108/1940 Sb. z. a n. o některých opatřeních k zjednodušení správy při územních nebo 

jiných změnách ve vnitřní správě.
12

  

Ústavní zákon ze dne 9. května 1948, Ústava Československé republiky, zahrnovala 

systém krajských národních výborů, které byly charakterizovány jako nositelé a vykonavatelé 

státní moci.
13

 Od roku 1954 probíhala jednání o úpravách zákona o národních výborech, který 

byl v roce 1960 přijat jako Zákon č. 65/1960 Sb., zákon o národních výborech, platil až        

do roku 1990, kdy byl přijat Ústavní zákon č. 294/1990 Sb., který zrušil národní výbory. 

Tento zákon doplňoval Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické 

republiky. V témže roce byl přijat zákon č. 367/1990 Sb., Zákon České národní rady o obcích 

(obecní zřízení), který stanovil pojmenování obecních orgánů tak, jak je známe dnes: 

zastupitelstvo, rada, starosta a obecní úřad. V roce 2000 byl přijat Zákon č. 128/2000 Sb.,      

o obcích (obecní zřízení),
14

 dále jen zákon o obcích, který platí s drobnými změnami            

do současnosti.  

2.2 Obecní zřízení  

Podle současné ústavní úpravy je obec považována za základní územní samosprávné 

společenství občanů, které tvoří územní celek. Její specifika jsou zahrnuta v zákoně o obcích. 

Zákon byl v posledních letech mnohokrát novelizován. Tento zákon definuje obec jako 

veřejnoprávní korporaci, která spravuje vlastní majetek, o který pečuje, vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost vyplývající z právních vztahů. Základem každé obce, tzn. obecní 

samosprávy, jsou občané obce – fyzické osoby, které jsou v obci přihlášeny k trvalému 

pobytu. Dle podmínek stanovených zákonem, nově vzniklá obec musí mít nejméně 1 000 

obyvatel (dříve byla podmínka pro vznik obce 300 obyvatel). Obec, která má alespoň 3 000 

obyvatel, může požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky              

a po vyjádření vlády se stát městem popř. městysem. Obce, které titul město nebo městys 

získaly před 17. květnem 1954, můžou titul dále používat, pokud požádají předsedu 

Poslanecké sněmovny České republiky.
15

 Dle informací z webových stránek Svazu měst        

a obcí České republiky bylo v České republice k 31. 12. 2009 evidováno 5 435 obcí,           

198 městysů, 592 měst a 23 statutárních měst.
16

 Právě statutární města tvoří samostatnou 

                                                
12 Schelle, K. Vývoj veřejné správy v letech 1948 – 1990, Praha: Eurolex Bohemia, 2005, str. 343 – 349. 
13

 Tamtéž, str. 375 – 376. 
14 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?l=128/2000 >. [cit. 2011-01-08]. 
15 § 3 Zákona o obcích. 
16

 < http://www.smocr.cz/data/fileBank/1a97701e-d7fd-4ef9-8d8c-8060c5e13062.pdf >. [cit. 2011-01-08]. 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?l=128/2000
http://www.smocr.cz/data/fileBank/1a97701e-d7fd-4ef9-8d8c-8060c5e13062.pdf
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kategorii mezi městy a podrobněji se tímto seskupením budu věnovat v následující 

podkapitole.  

2.2.1 Zastupitelstvo 

Základním orgánem obce je zastupitelstvo obce, které obec samostatně spravuje. 

Volební právo má občan, který má na území obce trvalý pobyt a nejpozději v den voleb 

dosáhl věku 18 let. Naopak volit nemůže občan zbavený způsobilosti k právním úkonům, 

občan, který je ve vazbě nebo byl zadržen. Při stanovení počtu členů zastupitelstva se přihlíží 

k počtu obyvatel a velikosti volebního obvodu obce, městyse, města, městského obvodu        

či městské části. Počet členů zastupitelstva stanovuje zákon o obcích: 

Tabulka č. 2.1 – Stanovení počtu členů zastupitelstva dle zákona o obcích 

Velikost obce Počet členů zastupitelstva 

do 500 obyvatel 5 - 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 - 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 - 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 - 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 - 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 - 55 členů 

                                       Zdroj: Zákon o obcích, § 68.    

Přestože pravomoci členů zastupitelstva jsou stejné, zákon o obcích rozlišuje tzv. 

uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva. Uvolněným členem zastupitelstva obce je ten, 

kdo je pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru. Za výkon 

funkce pobírá uvolněný člen zastupitelstva měsíční odměnu, která mu je obcí vyplácena 

v podobě platu. Neuvolněný člen zastupitelstva zastává funkci, aniž by byl uvolněn ze svého 

pracovního poměru. O jeho měsíční odměně rozhoduje zastupitelstvo obce. Členové 

zastupitelstva obce nejsou v zaměstnaneckém poměru k obci a neřídí se zákoníkem práce, 

nevztahuje se na ně osmihodinová pracovní doba. Jejich funkce trvá nepřetržitě celý den,     

po celé funkční období.
17

  

K základním právům člena zastupitelstva obce patří: 

- předkládání zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva a komisím rady 

návrhy na projednávání, 

                                                
17 Němcová, L. a kol. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010, Praha : Artedit,  2010,  

   str. 16. 
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- vznášení připomínek, dotazů či podnětů na radu obce a její jednotlivé členy,              

na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem        

je obec, a na příspěvkové organizace organizační složky, jejichž zřizovatelem je obec,  

- požadování informací od všech zaměstnanců obce o věcech souvisejících s výkonem 

funkce zastupitele obce.  

Odpověď na veškeré připomínky či dotazy musí člen zastupitelstva obdržet do 30 dnů. 

Pro podávání informací nejsou stanovena žádná kritéria, je nutné zvažovat individuálně 

případ od případu, protože některá správní řízení jsou vázána mlčenlivostí a neveřejností.  

Mezi povinnosti zastupitele obce patří především: 

- zúčastňovat se jednání zastupitelstva a jiných orgánů, jejichž je zastupitel členem,  

- hájit zájmy obce a jejích občanů, 

- řádně hospodařit s majetkem obce.
18

 

Další povinnost vzniká členovi zastupitelstva tehdy, projednává-li se záležitost, která 

by mu mohla přinést určitou výhodu nebo naopak škodu. Tuto skutečnost je povinen sdělit 

před zahájením jednání zastupitelstva obce. Jedná se o tzv. střet zájmů a tento vztah upravuje 

zákon číslo 159/2006 Sb. o střetu zájmů.  

Pravomoci zastupitelstva jsou podrobně vyjmenovány v § 84 (2) zákona o obcích, 

který tvoří přílohu č. 1 této bakalářské práce. Zastupitelstvo taktéž rozhoduje                           

o majetkoprávních záležitostech. Jejich výčet najdeme v § 85, který tvoří přílohu č. 2 této 

bakalářské práce. Zastupitelstvo dle zákona o obcích rozhoduje o záležitostech v samotné 

působnosti obce.
19

 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta   

do 15 dnů ode dne vyhlášení voleb. Ustavující zasedání zastupitelstva volí starostu, 

místostarostu a další členy rady obce. Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však 

jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a řídí zpravidla starosta, neučiní-li 

tak, může zasedání svolat místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva. Nesejde-li                    

se zastupitelstvo obce do šesti měsíců, ministerstvo vnitra je rozpustí. Zasedání zastupitelstva 

jsou veřejná, obecní úřad je povinen informovat občany o místě, čase a programu konání 

zastupitelstva na své úřední desce nejméně sedm dnů před zasedáním. O průběhu zasedání 

zastupitelstva se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven do deseti dnů po skončení zasedání 

                                                
18 Tamtéž, str. 17. 
19 Němcová, L. a kol. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010, Praha : Artedit, 2010,  

    str. 18. 
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zastupitelstva, podepisuje jej starosta nebo místostarosta, který určí ověřovatele zápisu z řad 

členů zastupitelstva.  Zápis musí být uložen k nahlédnutí na obecním úřadu.
20

 

2.2.2 Rada 

Rada obce je výkonným orgánem v samostatné působnosti. Tvoří ji starosta, 

místostarosta (popř. místostarostové) a další radní volení zastupitelstvem obce. Počet členů 

rady musí být lichý a musí mít nejméně 5 a nejvýše 11 členů. Rada obce se nevolí, pokud      

má zastupitelstvo obce méně než 15 členů. Rada obce plní úkoly a zodpovídá se zastupitelstvu 

obce.  

Výčet úkolů zadaných radě obce je jmenovitě uveden v § 102 (2) zákona o obcích,      

který tvoří přílohu č. 3 této bakalářské práce.  

Jednání schůzí rady jsou neveřejná, rada je usnášeníschopná, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů. Z jednání rady se pořizuje zápis, který podepíše starosta       

a místostarosta. V případě, že v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu poklesne 

počet členů rady obce pod 5 členů, a na nejbližším zasedání zastupitelstva nebude počet 

doplněn alespoň na pět členů, veškeré funkce rady přebírá zastupitelstvo obce. Také může 

nastat situace, že rada bude odvolána jako celek. Činnost rady obce může také být ukončena, 

pokud počet členů zastupitelstva klesne pod 11 a na uvolněné mandáty nenastoupí náhradníci.  

2.2.3 Starosta 

Vedením jednání rady a zastupitelstva obce je zpravidla pověřen starosta. Starosta 

zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. Většinu otázek 

starosta nemůže rozhodnout sám – rozhodují kolektivní orgány obce, rada nebo zastupitelstvo. 

V kompetenci starosty je navrhnout popř. odvolat se souhlasem ředitele krajského úřadu 

tajemníka obecního úřadu.   

 Výčet veškerých úkolů starosty obce je jmenovitě uveden v § 103 zákona o obcích, 

který tvoří přílohu č. 4 této bakalářské práce.  

Zástupcem starosty je místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více 

místostarostů a svěřit jim některé úkoly.
 21

  

 

                                                
20 Němcová, L. a kol. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010, Praha : Artedit., 2010, str. 

18–19. 
21 Němcová, L. a kol. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010, Praha : Artedit s.r.o., 2010, 

str. 20. 
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2.2.4 Obecní úřad 

Povinností každé obce je mít svůj obecní úřad. V čele obecního úřadu stojí starosta, 

dále pak místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu (pokud je funkce tajemníka 

zřízena) a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Obecní úřad v samostatné 

působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce. Vykonává přenesenou 

působnost svěřenou obcí s výjimkou věcí patřících do působností jiného orgánu (např. 

vydávání nařízení, krizová řízení, přestupková komise). V obcích s pověřeným obecním 

úřadem a v obcích s rozšířenou působnosti se zřizuje funkce tajemníka ze zákona, ostatní obce 

si mohou tuto funkci zřídit dle potřeby. Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění 

úkolů obecního úřadu starostovi. Zabezpečuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, 

které zákon svěřuje radě nebo zvláštnímu orgánu obce, stanoví platy zaměstnanců obce 

zařazeným do obecního úřadu, vydává vnitřní směrnice obecního úřadu, účastní se schůzí 

zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
22

 Funkce tajemníka je blíže 

specifikována v zákoně č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků  

a o změně kterých zákonů
23

 (dále jen zákon o úřednících). 

2.2.5 Výbory zastupitelstva 

Výbory jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce 

v oblasti samostatné působnosti obce. Zřízení výboru je právem zastupitelstva obce, povinnost 

zastupitelstva  je zřízení kontrolního a finančního výboru. Pokud na území obce žije alespoň 

10 % občanů hlásících se k jiné národnosti než české, je povinna zřídit také výbor               

pro národnostní menšiny. Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce, popř. plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce. Kontrolní výbor 

kontroluje, plnění usnesení zastupitelstva a rady obce (pokud je zřízena), kontroluje 

dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 

působnosti. Plní další úkoly, kterými ho zastupitelstvo pověří. Finanční i kontrolní výbor musí 

mít lichý počet členů, ale musí být nejméně tříčlenný, předsedou nesmí být starosta obce, 

tajemník obecního úřadu nebo osoba zabezpečující rozpočtové či účetní práce. Je-li 

zastupitelstvem obce zřízen také výbor pro národnostní menšiny, musí alespoň polovina členů 

výboru být příslušníkem národnostní menšiny. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním 

                                                
22 Tamtéž, str. 20–21. 
23 <  http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb02312&cd=76&typ=r> [cit. 2011-04-06]. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb02312&cd=76&typ=r
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vyslovila souhlas nadpoloviční většina jeho členů. Způsob jednání výborů není dán zákonem, 

záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda schválí jednací řád výboru.
24

 

2.2.6 Komise rady 

 Také rada obce si může zřizovat své poradní orgány – komise, které působí v oblasti 

samostatné působnosti. Komise mohou být také výkonným orgánem rady obce. Předseda 

komise, která má přenesenou působnost, se musí prokázat zvláštní odbornou způsobilostí.     

K  výkonu této funkce se vztahuje ustanovení zákona o úřednících. Starosta obce může také 

zřizovat zvláštní orgány obce, které vykonávají pouze přenesenou působnost a nejsou 

podřízené orgánům obce. Např. komise k projednávání přestupků, povodňová komise, komise 

sociálně právní ochrany dětí.
25

  

K právní předpisům, které obec vydává, řadíme „obecně závazné vyhlášky“                 

a „nařízení obce“. Jejich existence je zakotvena přímo v Ústavě ČR. Obecná úprava                

a povinnosti obcí při vydávání obecně závazných vyhlášek určuje věcné oblasti, v nichž jsou 

obce oprávněny bez výslovného zákonného zmocnění tvořit právo, při tom musí jít                 

o záležitosti v zájmu obce a občanů obce. Podrobněji jsou povinnosti obce, při vydávání 

obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti, zakotveny v  § 10 zákona o obcích, 

který tvoří přílohu č. 5 této bakalářské práce. Obecně závazné vyhlášky schvaluje 

zastupitelstvo obce. Druhým typem právních předpisů, které obec vydává tentokrát 

v přenesené působnosti, jsou nařízení obce, a to na základě a v mezích zákona.
26

  

2.3  Statutární města   

Statutární město (dále jen SM) je historicky právní pojem, který až do poloviny 20. 

století indikoval zvláštní postavení některých měst, aniž by to mělo co společného s jejich 

vnitřním uspořádáním. Teprve reforma územní samosprávy, která byla zahájena v roce 1990 

tyto dva právní okruhy sloučila tak, že podle současné právní úpravy jde o statutární města,     

u kterých může dojít k vnitřní dekoncentraci samosprávné působnosti na menší územní 

společenství.  

2.3.1 Vývoj statutárních měst   

                                                
24 Němcová, L. a kol. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010, Praha: Artedit ,  2010, str. 

21. 
25 Němcová, L. a kol. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010, Praha: Artedit.,  2010, str. 

21 – 22. 
26 Němcová, L. a kol. Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010, Praha : Artedit , 2010, str. 

22 – 23. 
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Právní institut statutárních měst na našem území vznikl po roce 1848, v době zavádění 

ústavnosti. V tomto období docházelo k úplné přestavbě politické správy a přenosu dosavadní 

patrimoniální správy
27

 na nově zřizované úřady. V roce 1850 byl městům Praha, Brno, 

Olomouc a Opava vydán statut, upravující jejich postavení a působnost. Říšský obecní zákon 

č. 18/1862 ze dne 5. 4. 1849 (obecní zřízení), měl za to, že o vlastní statut můžou zažádat         

i další města. V návaznosti na toto obecní zřízení byly novelizovány a nově založeny statuty 

dalších vybraných měst. Do vzniku Československa se mezi statutární města počítaly Praha, 

Liberec, Brno, Jihlava, Olomouc, Znojmo, Uherské Hradiště, Kroměříž, Opava a Frýdek ve 

Slezsku. Statuty zavedly do právního řádu institut magistrátu, které ve statutárních městech 

vykonávaly agendu okresního úřadu. Později s  nárůstem administrativy se pod označením 

magistrát začal chápat především aparát zajišťující výkon územní působnosti. Předzvěst 

novodobého vývoje územně členěných statutárních měst je možno poprvé zaznamenat až 

v létech 1919 – 1920, kdy podle zákona došlo ke sloučení některých sousedních obcí 

s Prahou, Brnem a Olomoucí. V 30. létech 20. století význam obecné samosprávy citelně 

poklesl, a to kvůli neúspěchům při řešení finančních problémů a legislativním                          

a administrativním zásahům státu do působnosti obcí. Československý stát kvůli své 

nezkušenosti zapříčinil další úpadek samosprávy, který vedl až k jejímu úplnému zániku. Po 

roce 1939, v době Protektorátu Čech a Moravy, byla zastupitelstva zrušena a nahrazena 

správními komisemi. Sudetské obce a obce s převládající německou menšinou včetně 

statutárních měst Liberec a Opava byly v období Protektorátu Čechy a Morava přímo 

podřízeny říšskému právnímu řádu. V roce 1940 bylo možno podle vládního nařízení              

č. 108/1940 Sb., Opatření o zjednodušení územní správy, ministerstva vnitra, slučovat             

a rozdělovat obce, přenášet působnost okresních úřadů a magistrátu na jiné orgány, uvedené 

v tomto nařízení. Od roku 1944 v obcích nad 3 000 obyvatel vykonávali pravomoc úředníci 

jmenovaní Zemským řádem a ve statutárních městech úředníci jmenovaní ministerstvem 

vnitra. Protektorátní vláda vládním nařízením č. 236/1941 Sb. a č. 242/1941 Sb. založila nová 

statutární města Ostravu a Plzeň.
28

 Zvláštní postavení statutárních měst bylo potvrzeno 

dekretem prezidenta republiky č. 121/1945 Sb. V Českých zemích byly potvrzeny statuty 

měst Praha, Liberec a Plzeň, v Moravskoslezské zemi Brno, Olomouc, Opava a Ostrava. Od 

roku 1946 vešla v platnost vyhláška ministerstva vnitra, která předkládala prozatímní 

organizační řád statutárních měst Plzeň, Liberec, Brno, Ostrava, Olomouc a Opava. V roce 

                                                
27

 Patrimoniální správa  – správa vykonávaná pozemkovými vrchnostmi na jejich panstvích, zahrnující 
spravování majetku i dozor nad poddanými a jejich samosprávou. Patrimoniální správa byla zrušena  v roce 

1848. 
28

 Exner, J. Obce, města, městské části: o místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami 

v územně členěných městech.   1. vyd. Praha : Libri, 2004. str. 63-69. 
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1945, byl právně upraven zvláštní statut pro hlavní město Prahu. Hlavním znakem správního 

postavení hlavního města Prahy byla tzv. státní bezprostřednost, tj. přímá podřízenost 

ústředního národního výboru ministru vnitra a odvětvovým ministrům v jejich příslušných 

agendách.
29

 Dne 4. 9. 1990 byl přijat zákon č. 367/1990 Sb., Zákon České národní rady,          

o obcích (obecní zřízení) – viz kapitola 2.1 - Stručný vývoj obecního zřízení, který obsahoval 

výčet  třinácti statutárních měst – České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 

Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava a Havířov.
30

 

Zásadnější změny pak přinesla novela zákona České národní rady o obcích č. 302/1992 ze dne 

6. 5. 1992, následně úplné znění zákona o obcích publikované pod č.  410/1992 Sb. o obcích 

(obecní zřízení) ze dne 4. 9. 1990 a novela zákona o  okresních úřadech. Nejpodstatnější 

zněna nastala v novele zákona o okresních úřadech, kterou byly ve městech Brno, Ostrava      

a Plzeň zrušeny okresní úřady a jejich agendu převzala v přenesené působnosti přímo města. 

Tato změna přinesla řadu problémů, nápravu sjednal nový zákon č. 254/1994,                        

ze dne 8. 12. 1994, který byl vydán jako novela zákona č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech, 

úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních, ve znění předešlých předpisů. Nové 

obecní zřízení z roku 2000, rozšířilo pouze výčet statutárních měst o Kladno, Jihlavu a Most. 

V roce 2003 k nim přibyly Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.
31

 K poslednímu rozšíření 

počtu statutárních měst došlo 1. července 2006 o města Děčín, Frýdek-Místek, Chomutov       

a Přerov. Činnost současných SM se řídí § 130 – 146 zákona o obcích. Přehled současných 

SM je zpracován v tabulce č. 2.2 Statutární města v ČR, která tvoří přílohu č. 6 této bakalářské 

práce. 

 

 

 

3. OSTRAVA A MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA 

Moravská Ostrava byla založena okolo roku 1267 před soutokem řeky Ostravice 

s Odrou. Právě název řeky Ostravice dal městu jméno Ostrava. Nově budované město se stalo 

střediskem pro biskupské vesnice v okolí. Jeho jádro tvořilo čtyřúhelníkové náměstí               

(v současnosti Masarykovo náměstí), kde se nacházela městská radnice. V první polovině    

16. století postavení Ostravy posílilo díky rozvoji řemeslné výroby, především soukenictví, 

tkalcovství a krejčovství. Významnou složkou hospodářství se stalo výnosné rybníkářství. 

                                                
29

 Tamtéž, str. 73 – 75.  
30 Tamtéž, str. 159. 
31

 Exner, J. Obce, města, městské části: o místní veřejné správě a její dekoncentraci statutárními vyhláškami 

v územně členěných městech.   1. vyd. Praha : Libri, 2004. str. 160-161. 
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Velký zvrat do poklidného pohraničního městečka přineslo objevení uhlí a jeho následná 

těžba. Tam, kde se ještě na počátku 19. století rozprostíraly louky, úrodné lány polí, hluboké 

lesy, pastviny či rybníky, vzrostly desítky těžních věží, komíny, haly Vítkovických železáren 

a jiných průmyslových závodů. Město Ostrava je dnes významné průmyslové a sídelní 

centrum České republiky, metropole severovýchodní Moravy a Slezska, s čilým 

hospodářským, společenským a kulturním životem. Historické územní vymezení překročila 

Ostrava hranicemi města v roce 1924, v pozdějších letech se k jádru města připojilo              

33 okolních obcí včetně měst Vítkovic, Přívozu, Mariánských Hor, Slezské Ostravy                 

a Svinova. Rozmach Ostravy nastal v poválečném období, v době prudkého rozvoje průmyslu 

ve městě. Rok 1989 a volby do zastupitelských orgánů otevřely cestu k otevřenému 

demokratickému vývoji.
32

 

3.1 Statutární město Ostrava 

Od roku 1990 je Ostrava, podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

statutárním městem. Tato metropole Moravskoslezského kraje je svou rozlohou (214 km
2
)      

i počtem obyvatel (ke dni 1. 1. 2011 – 310 464 obyvatel) třetím největším městem České 

republiky.  

SMO vykonává podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona            

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím, kterými jsou zdravotnická a sociální 

zařízení, domovy pro seniory, střediska volného času, divadla aj. Podle zákona o obcích SMO 

Ostrava rovněž zakládá akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, v nichž       

má 100 % majetkovou účast. SMO je jediným zakladatelem obecně prospěšných společností, 

jejichž hlavním úkolem je poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby. SMO je rovněž 

zřizovatelem ostravských úřadů, soudu, vysokých škol a dalších institucí. SMO rovněž zřizuje 

Městskou policii  Ostrava, kde funkci vrchního velitele zastává primátor města.33  

3.1.1 Statut města Ostravy 

Statut města Ostravy (dále jen statut) je vyjádřen Obecně závaznou vyhlášku města     

č. 11/2000, která vymezuje území SM a městských obvodů a způsob jejich řízení. Orgány SM 

jsou: 

                                                
32

 <http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/o-meste/historie-mesta-ostravy>. [cit. 2011-03-10]. 
33 <http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/pravni-predpisy/statut-mesta-ostravy> [cit.  

    2011-03-10]. 



 19  

 

a)  zastupitelstvo SM – rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti SM, které   

mu jsou vyhrazeny nebo které si vyhradí. Rozhoduje také o věcech patřících do přenesené 

působnosti SM, a to tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo 

pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu. Zastupitelstvo zřizuje 

výbory, jako orgán obce zřizuje a zrušuje obecně závaznou vyhláškou městskou policii,  

b)  rada SM –  je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti města, dle § 102 

zákona o obcích vykonává taktéž samostatnou působnost i pro městské obvody. V přenesené 

působnosti, stanoví-li tak zákon, vydává nařízení města. Rada města může zřídit komise jako 

své iniciativní a poradní orgány,  

c)  primátor –  je volený zastupitelstvem města, plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími 

právními předpisy. Primátor jako vedoucí orgán veřejné správy odpovídá, podle zvláštního 

zákona, za vedení, organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly. 

Primátora v době jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek, kterého určí zastupitelstvo SM,  

d) magistrát tvoří primátor, náměstek (náměstci) primátora, tajemník a další zaměstnanci 

města zařazeni do magistrátu, 

e) městská policie, 

f) zvláštní orgány města.   

Obsah Statutu města Ostravy, vydaného v květnu roku 2010 tvoří přílohu č. 7 této 

bakalářské práce. 

3.1.2 Ostravské městské obvody 

Městský obvod je podle zákona o obcích samosprávná část územně členěných 

statutárních měst. Mohou mít tak jako obce, znak a vlajku, mají své správní orgány, kterými 

jsou úřad, zastupitelstvo, rada, starosta. Kompetence a rozsah samosprávy určuje statut města.  

Statutární město Ostrava se skládá z 23 městských obvodů. Seznam ostravských městských 

obvodů představuje tabulka 3.1, Ostravské městské obvody podle počtu obyvatel                   

ke dni 1. 1. 2011,  která tvoří přílohu č. 8 této bakalářské práce.  

3.2  Vývoj městského  obvodu Poruba 

Na počátku 14. stol. přišla na území současného městského obvodu Poruba skupina 

Moravců se svým lokátorem.
34

 Samotný název Poruba souvisí s kácením – rubáním stromů    

a vznikem porubů. Osadníci zde vykáceli po obou stranách říčky,  kterou pojmenovali 

                                                
34 Lokátor – podnikatel, který měl smlouvu s majitelem půdy, organizoval a ručil za skupinu osadníku, obvykle 

pak stal v čele nově vzniklé obce, kde zastával funkci rychtáře nebo fojta.  
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Porubka, les. První historicky dochována zmínka o Porubě se vztahuje k roku 1434. Tehdy 

patřila pánům z Kravař, po smrti posledního potomka tohoto rodu, Jana, připadla opavským 

knížatům – vrchním pánům Václavovi, Vilémovi a Arnoštovi. Až do 15. století Poruba patřila 

k sousednímu Třebovickému statku. Oddělila se v roce 1553, kdy porubskou tvrz, ves i dvůr  

zdědil Ondřej Bzenec z Markvartovic. Z tohoto období pocházejí nejstarší porubské památky. 

Kostel sv. Mikuláše z konce 14. století a zámek, který byl v roce 1573 vystavěn na místě 

bývalé tvrze. Přibližně v roce 1650 byla v Porubě zřízená škola. V průběhu století vlastnila 

Porubu řada významných rodů: Skrbenských, Oppersdorfů a především rod Vlčků (Wilczků), 

kteří připojili Porubu ke svému klimkovickému panství. 

Poruba tehdy patřila do tzv. Opavského Slezska, do politického okresu Bílovec           

a s Ostravou formálně neměla nic společného. Ekonomicky ale byla na Ostravu napojena.  

V červnu 1919, v nově vzniklé Československé republice, byly v Porubě uspořádány volby   

do obecního zastupitelstva. Nově zvolené zastupitelstvo obce bylo velmi aktivní, začalo 

realizovat myšlenku elektrifikace obce,  také mělo pod kontrolou aktuální otázku týkající      

se bydlení v obci. Dne 9. října 1938 byla Poruba obsazena německými vojsky. Po dlouhých 

urputných bojích a krutém bombardování byla Poruba dne 28. 4. 1945 osvobozena. Vítězné 

ukončení druhé světové války si vyžádalo značné materiální i lidské oběti, stalo se však také 

začátkem nové etapy v životě Poruby. Hned po ukončení války se začaly odstraňovat válečné 

škody. V roce 1951 bylo rozhodnuto o výstavbě velkého městského celku mimo jiné               

i na  katastrálním území obce Poruba. Teprve v roce 1957 byla Poruba (spolu se Svinovem, 

Pustkovcem a Třebovicemi) připojena k Ostravě – tehdy vznikl i obvod Ostrava-Poruba.  

Poruba se v průběhu třiceti let zcela změnila.  Z původní zemědělské obce se stalo 

nové moderní město pro téměř osmdesát tisíc obyvatel.
35

 Postupně zde vyrostlo osm 

stavebních obvodů, jejichž architektura i celkové urbanistické řešení jsou odrazem doby,       

ve které vznikaly. V současné době je Poruba místem vybaveným hustou obchodní sítí, 

sídlem několika institucí, které přesahují význam obvodu. K nejvýznamnějším patří Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Okresní soud, 

Krevní centrum, pobočka Českého hydrometeorologického ústavu atd. V obvodu rovněž sídlí 

spousta firem.   

V Porubě se také rozvíjí tělovýchova, rekreace a sport. K tomuto účelu lidé využívají 

zimní stadion, multifunkční hřiště u základních škol, letní koupaliště. Kulturní centrum 

Poruba, Dům kultury Poklad, Centra volného času, porubské galerie, školy, školky i další 

                                                
35 K 31.2.1967 bylo zaznamenáno v Porubě 81 435 obyvatel.  
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instituce každoročně pořádají řadu akcí, které obohacují kulturní život nejen porubských 

obyvatel.
36

  

 Postupně s Porubou stavebně splynuly i okolí obvody – Svinov, Třebovice, Martinov, 

Pustkovec a Plesná, s nimiž vytváří tzv. západní sektor města. ÚMOb Poruba                         

pro ně vykonává i některé agendy státní správy.  

Specifikum pro městský obvod Poruba představuje sousední městský obvod 

Pustkovec,
37

 který rozděluje Porubu na dvě části: Porubu-sever a Porubu-Jih. Od roku 1990 

je na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ostravy samostatným obvodem. Tento městský 

obvod má 15členné zastupitelstvo a 5člennou radu i vlastní úřad. Výkon státní správy 

v oblasti matriční a obranné však pro něj vykonává MOb  Poruba. Odpověď na otázku proč 

k takovémuto rozdělení došlo je jasná. Pustkovečtí chtěli být samostatní, stejně jako před 

sloučením s Porubou v roce 1957. Současný městský obvod Puskovec ale zabírá jen část 

původního katastru obce, protože 2., 4., 7., 8., a částečně 6. porubský obvod stojí na bývalém 

území Pustkovce. Mapka č. 3.1 Městský obvod Poruba a Městský obvodu Pustkovec tvoří 

přílohu č. 9 této bakalářské práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 LEXA, J. Odkazy porubských kronik. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, 2007. str. 9-322. 
37Městský obvod Pustkovec měl k  1. 1. 2011 1241 obyvatel, jeho rozloha je 9 ha. 
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4. SPRÁVA MĚSTSKÉHO OBVODU PORUBA 

K řízení každého územně samosprávného celku (dále jen ÚSC), v našem případě 

Městského obvodu Poruba, jsou nápomocny volené orgány zabývající se správou příslušného 

ÚSC, které obec zřizuje v souladu se zákonem o obcích.  

4.1 Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 

Zastupitelstvo obce je voleno z vlastních řad občanů komunálními volbami, které      

se konají co čtyři roky.
38

 Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb.           

ze dne 6. prosince o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
39

 Při 

stanovení počtu členů zastupitelstva vycházíme z rozlohy území, na kterém se obec nachází                    

a z aktuálního počtu obyvatel obce k 1. 1. kalendářního roku, ve kterém se volby konají. 

V současném volebním období (2010 – 2014) je počet zastupitelů městského obvodu Poruba 

roven počtu 45. Zastupitelstvo městského obvodu Poruba (dále jen ZMOb) má dle zákona      

o obcích zřízeny dva výbory, kontrolní výbor a finanční výbor. 

Na složení porubského zastupitelstva se podílejí čtyři politické strany, které získali 

v komunálních volbách pro aktuální volební období 2010 – 2014 největší počet hlasů. Počet 

členů jednotlivých politických stran v Zastupitelstvu městského obvodu Poruba je uveden 

tabulce č. 4.1. Zastupitelstvo městského obvodu Poruba, která tvoří přílohu č. 12 této 

bakalářské práce. Pro srovnání je v tabulce taktéž uvedeno  složení ZMOb Poruba volebního 

období  2006 – 2010. Z   tabulky 4.1 vyplývá, že v současném volebním období je celkový 

počet zastupitelů MOb Poruba stejný jako v minulém volebním období (45 zastupitelů). 

Zvýšil se počet zastupitelů  ZMOb Poruba u politické strany ČSSD z 15ti na současných 21 

zastupitelů, počet zastupitelů politické strany (dále jen pol. str.) ODS se naopak snížil 

z předchozích 18ti na 11 zastupitelů, obdobně jako u pol. str. KSČM, kdy tato pol. str. měla 

v minulém volebním období mezi zastupiteli MOb Poruba 8 zastupitelů, v současném 

volebním období má pouze 5 zastupitelů. Ve volebním období 2006 – 2010 získala pol. str. 

KDU-ČSL stejně jako Strana zelených 2 mandáty. V současném volebním období pol. str. 

KDU-ČSL a Strana zelených své zastoupení v ZMOb Poruba nemají. Naopak 8 mandátu       

v ZMOb Poruba získala v aktuálním volebním období jedna z nejmladších pol. str. TOP 09. 

Složení ZMOb Poruba ve volebním období 2006 – 2010 a jeho porovnání se složením ZMOb 

                                                
38 Poslední komunální volby se v ČR  konaly  ve dnech 15. 10. - 16. 10. 2010.  
39 <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01491&cd=76&typ=r>[cit. 2011-04-04].  
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Poruba ve volebním období 2010 – 2014 je pro větší přehlednost znázorněno v grafu č. 4.1, 

který je součásti přílohy č. 18 této bakalářské práce.  

ZMOb Poruba vydalo podle § 96 zákona o obcích jednací řád, který upravuje 

přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další věci, 

související s jeho zasedáním. ZMOb Poruba plní své funkce a rozhoduje ve věcech 

stanovených zákonem o obcích a Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.  

ZMOb Poruba se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání 

se konají ve schválených termínech, svolává je starosta nejpozději do sedmi dnů před 

stanoveným dnem jednání, zasedání řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti jeden 

z místostarostů popř. jiný určený předsedající. Pracovní předsednictvo zasedání tvoří členové 

RMOb Poruba a tajemník ÚMOb Poruba. Podle potřeby může ZMOb Poruba doplnit 

pracovní předsednictvo o další členy. Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční 

většina všech členů ZMOb Poruba, nebo poklesne-li během zasedání počet přítomných 

zastupitelů pod nadpoloviční většinu, je starosta popř. k tomu určený přesedající povinen 

prohlásit zasedání ZMOb Poruba za přerušené. V tomto případě zasedání svolá znovu          

do     15 dnů. Zasedání může být přerušeno také rozhodnutím členů ZMOb Poruba. Požádá-li 

o to alespoň jedna třetina členů ZMOb Poruba, primátor města nebo hejtman kraje, je starosta 

povinen svolat mimořádné zasedání ZMOb Poruba nejpozději do 21 dnů ode dne,                

kdy byla žádost doručena. Mimořádné zasedání ZMOb Poruba může starosta také svolat      

na základě předchozího usnesení ZMOb Poruba nebo Rady městského obvodu Poruba (dále 

jen RMOb Poruba) k projednání naléhavých záležitosti nebo také ke slavnostní příležitosti. 

Zasedání ZMOb Poruba jsou veřejná.
40 

Starosta jmenovitě zve na zasedání ZMOb Poruba 

členy ZMOb Poruba a členy Zastupitelstva města Ostravy, s trvalým bydliště v Městském 

obvodu Poruba. Zasedání se zúčastňuje také tajemník ÚMOb Poruba, vedoucí odborů             

a vedoucí útvaru interního auditu a finanční kontroly ÚMOb Poruba a podle potřeby ředitelé 

příspěvkových organizací, ředitelé nebo vedoucí organizačních složek, kterými je Městský 

obvod Poruba zřizovatel.  

Přípravu ZMOb Poruba organizuje starosta podle programu stanoveného RMOb 

Poruba, která taktéž stanoví dobu a místo zasedání, program zasedání ZMOb Poruba. RMOb 

Poruba je zodpovědna za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání ZMOb 

Poruba. Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály určené pro zasedání ZMOb Poruba 

předkládají členové ZMOb Poruba, tajemník ÚMOb Poruba, ředitelé příspěvkových 

                                                
40 § 93 odst. 2 zákona o obcích.  
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organizací zřízené městským obvodem, předsedové výborů ZMOb Poruba popř. jiné subjekty, 

které o toto ZMOb Poruba nebo RMOb Poruba  požádá a to v písemné podobě.  

Povinnosti člena ZMOb Poruba je zúčastnit se každého zasedání ZMOb Poruba,
41

 

v opačném případě se musí starostovi písemně omluvit s uvedením důvodu. Účast na zasedání 

ZMOb Poruba  stvrzují členové svým podpisem do knihy přítomných. 

Zasedání ZMOb Poruba zahajuje starosta popř. k tomu určený přesedající, který řídí 

hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby 

mělo pracovní charakter a věcný průběh. V zahajovací části zasedání ZMOb Poruba starosta 

popř. k tomu určený předsedající konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a navrhne 

schválení programu zasedání včetně určení, které materiály budou předloženy s úvodním 

slovem předkladatele. Podá občanům informaci o činnosti orgánů obce. Nechá zvolit 

návrhovou komisi a dva členy ZMOb Poruba za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Ohlásí 

zaměstnance ÚMOb Poruba, který bude zápis pořizovat, určí, který z místostarostů spolu        

s ním podepíše usnesení ZMOb Poruba. Starosta popř. k tomu určený předsedající vyzve 

ověřovatele zápisu z předchozího zasedání ZMOb Poruba k podání zprávy o ověření zápisu. 

Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, nechá starosta popř. k tomu určený přesedající 

schválit hlasováním.  

Ze zasedání ZMOb Poruba se pořizuje písemný zápis a zvukový záznam, který          

se uschovává trvale na CD nosičích. Zápis i zvukový záznam ze zasedání ZMOb Poruba jsou 

uloženy na odboru vnitřních věcí ÚMOb Poruba k nahlédnutí či k přehrání.
42

 Přehrávání 

zvukového záznamu je možné pouze s předchozím souhlasem starosty, případně jeho 

zástupce. V zápise se uvádí  den a místo jednání, hodina zahájení a ukončení, jména určených 

ověřovatelů zápisu, jména omluvených i neomluvených členů ZMOb Poruba, program 

zasedání, průběh rozpravy se jmény řečníků, výsledek hlasování a další skutečnosti, které by 

se podle rozhodnutí členů ZMOb Poruba měly stát součástí zápisu. Schválené znění usnesení, 

uvedené v příloze zápisu. Jeho součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných. Zápis 

se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání ZMOb Poruba a podepisují jej starosta, popř. 

k tomu určený přesedající, a určení ověřovatelé. Po uplynutí 5 let se předá spisovně ÚMOb 

Poruba vč. CD. 

Starosta popř. k tomu určený přesedající udělí slovo přihlášeným občanům Městského 

obvodu Poruba, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům MOb Poruba a fyzickým osobám, 

kteří dosáhli věku 18 let nebo vlastní na území MOb Poruba nemovitost, aby mohli               

                                                
41 § 83 odst. 1 zákona o obcích. 
42 § 17, 35 a 95 zákona o obcích. 
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na zasedání ZMOb Poruba vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit         

k návrhu rozpočtu MOb Poruba a k závěrečnému účtu MOb Poruba za uplynulý rok. Starosta 

popř. k tomu určený přesedající udělí slovo také členu vlády nebo jím určenému zástupci, 

senátorovi, poslanci, zástupci orgánů kraje a města, jestliže o to požádá. Ostatním účastníkům 

zasedání může být uděleno slovo podle časových možností a se souhlasem členů ZMOb 

Poruba. Členové ZMOb Poruba jsou oprávněni vyžádat si k projednávané problematice nebo 

jednotlivým otázkám, které jsou obsaženy v materiálu nebo se vyskytnou během zasedání, 

vyjádření také jiného přítomného účastníka zasedání ZMOb Poruba. ZMOb Poruba může       

v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu 

ke dvěma nebo i více bodům programu. Starosta předkládá ZMOb Poruba k rozhodnutí 

usnesení RMOb Poruba v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou 

pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh.  

Návrh usnesení předkládaný ZMOb Poruba ke schválení vychází ze zprávy, rozborů    

a návrhů projednávaných zasedáním a z diskuse členů ZMOb Poruba. Návrhy usnesení 

připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických 

rozborů a jiných materiálů. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům zasedání, závěry, 

opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulován stručně, adresně, s termíny           

a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Usnesení se zpravidla přijímá na závěr každého 

projednávaného bodu.  Na závěr zasedání ZMOb Poruba provede návrhová komise souhrnnou 

rekapitulaci přijatých usnesení, o které se již nehlasuje. Usnesením ZMOb Poruba se ukládají 

úkoly v samostatné působnosti starostovi a jiným členům ZMOb Poruba, RMOb Poruba, 

výborům, popř. ÚMOb Poruba. ZMOb Poruba je schopno se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů. Starosta popř. k tomu určený přesedající může vyzvat 

navrhovatele pozměňujícího návrhu, aby svůj návrh změn doslovně opakoval nebo předložil 

písemně. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje ZMOb 

Poruba nejprve o variantě doporučené předkladatelem. Jestliže předložený návrh usnesení 

nezískal potřebnou většinu, může se ZMOb Poruba na návrh starosty popř. jiného přesedající 

usnést na dohodovacím řízení. Starosta popř. k tomu určený přesedající v tomto případě vyzve 

politické kluby členů ZMOb Poruba, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení,          

a zasedání ZMOb Poruba přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta, popř. k tomu 

určený přesedající. Nepřijme-li ZMOb Poruba navržené usnesení nebo žádnou z jeho 

předložených variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může uložit návrhové komisi 

vypracovat nový návrh usnesení. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina 

všech členů ZMOb Poruba. Usnesení ZMOb Poruba podepisuje starosta spolu                          
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s místostarostou. V době nepřítomnosti starosty na zasedání ZMOb Poruba podepisují 

usnesení dva pověření místostarostové. Usnesení ZMOb Poruba se zveřejňuje na úředních 

deskách, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.  

Členové ZMOb Poruba mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na RMOb 

Poruba, na její jednotlivé členy, na další orgány MOb Poruba nebo ředitele příspěvkových 

organizací. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž 

obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle             

do 30ti dnů. Souhrnnou zprávu o vyřízení všech dotazů, připomínek a podnětů předkládá 

RMOb Poruba na následujícím zasedání ZMOb Poruba. Pokud tazatel vysloví                         

v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko 

ZMOb Poruba. Dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání ZMOb Poruba                

se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence na odboru vnitřních 

věcí ÚMOb Poruba.  

ZMOb Poruba může k plnění svých úkolů zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní 

orgány, kterým stanoví náplň činnosti a úkoly. Kontrolní a finanční výbor zřizuje vždy. 

ZMOb Poruba volí a odvolává z funkce předsedy a další členy výborů. Jednání výborů se řídí 

jejich jednacím řádem schváleným ZMOb Poruba. Pro přípravu stanovisek a posouzení věcí 

potřebných pro zasedání může ZMOb Poruba zřídit také pracovní komise jejichž doba 

působnosti je ukončena splněním úkolu. Do těchto pracovních komisí volí ZMOb Poruba    

své členy a podle potřeby další odborníky. Odbor vnitřních věcí ÚMOb Poruba vede evidenci 

usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění, dále ÚMOb Poruba 

vydává v odůvodněných případech výpisy z usnesení ZMOb Poruba. Členové ZMOb Poruba 

mají při výkonu své funkce právo sdružovat se v politických klubech. Člen ZMOb Poruba 

může být členem pouze jednoho politického klubu. Organizačně technické podmínky          

pro činnost politických klubů ZMOb Poruba vytváří odbor vnitřních věcí ÚMOb Poruba.
43

 

Rekapitulaci složení ZMOb Ostrava-Jih v současném a minulém volebním období           

nám zobrazuje tabulka č. 4.2 Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih, která tvoří přílohu 

č. 13 této bakalářské práce. 

ZMOb Ostrava-Jih má v současném volebním období stejný počet zastupitelů jako     

v minulém volebním období (45 zastupitelů). Zvýšil se počet zastupitelů v ZMOb Ostrava-Jih  

pol. str. ČSSD ze 17ti na současných 23 zastupitelů, počet zastupitelů pol. str. ODS se naopak 

snížil z předchozích 18ti na 10 zastupitelů. Počet zástupců pol. str. KSČM zůstal v tomto 

                                                
43 Informace o Jednacím řádu Zastupitelstva městského obvodu Poruba  podali zaměstnanci ÚMOb Poruba.  
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volebním období stejný jako v předešlém volebním období (8 zástupců). Ve volebním období 

2006 – 2010 získali mandát
44

 do ZMOb Ostrava Jih dva zástupci bez politické příslušnosti. 

Čtyři mandáty  do ZMOb Ostrava-Jih v aktuálním volebním období získala nová  pol. str. 

TOP 09. ÚMOb Ostrava-Jih vydala Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih,       

dle kterého postupuje při organizování zasedání zastupitelstva.
45

 Složení ZMOb Ostrava-Jih       

ve volebním období 2006 – 2010 a jeho porovnání se složením ZMOb Ostrava-Jih ve 

volebním období 2010 – 2014 je přehledněji znázorněno v grafu č. 4.2, který je součástí 

přílohy č. 18 této bakalářské práce. 

4.1.1 Výbory  ZMOb Poruba  

ZMOb Poruba má dle § 117 zákona o obcích zvolen ze svých členů finanční                

a kontrolní výbor. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány ZMOb Poruba. Přípravu, 

průběh jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečení úkolů upravuje 

jednací řád výborů ZMOb Poruba. 

Počet členů finančního a kontrolního výborů ZMOb Poruba (dále jen výbory)              

je stanoven podle potřeby příslušného odvětví, ve kterém vyvíjí svou činnost, minimálně však 

3 členný, max. 15ti členný, počet členů je vždy lichý. Členy výborů nemohou být starosta 

MOb Poruba, místostarostové MOb Poruba, tajemník ÚMOb Poruba ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na ÚMOb Poruba. Každý výbor se skládá z předsedy a dalších 

členů, které volí a odvolává Zastupitelstvo MOb Poruba. Předsedou výboru je vždy člen 

Zastupitelstva MOb Poruba. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny ZMOb Poruba, kterému 

předkládá svá stanoviska a návrhy, plní úkoly vyplývající z § 118 a § 199 zákona o obcích     

v platném znění. Členové obou výborů jsou povinni o projednávaných skutečnostech 

zachovávat mlčenlivost, členství ve výboru zaniká odvoláním, rezignací nebo úmrtím. 

Činnost výborů a jejich členů po stránce technicko-organizační a administrativní zajišťuje 

tajemník ÚMOb Poruba.
46

  Výbory se scházejí dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.Výbor 

svolává předseda výboru a určuje místo, čas a pořad jednání. V jeho nepřítomnosti řídí výbor 

místopředseda výboru zvolený členy výboru nebo člen výboru pověřený předsedou.             

Nemůže-li se člen účastnit jednání výboru, oznámí předem předsedovi výboru důvody        

své nepřítomnosti. Jednání výborů jsou neveřejná, funkce člena výborů je nezastupitelná. 

Výbor si může přizvat další účastníky jednání, kteří se jednání výborů zúčastňují s hlasem 

                                                
44 Mandát – oprávnění, pravomoc voleného funkcionáře, kterou mu svěříli voličí, je časově omezen.  
45 <http://www.ovajih.cz/view_doc.php?section=58&doc_id=5736> [cit. 2011-03-15].  
46

 Dle usnesení ZMOb Poruba č. 131/4 bod 3 ze dne  1. 4. 2003. 
 

http://www.ovajih.cz/view_doc.php?section=58&doc_id=5736
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poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výborů rozhodují členové hlasováním. Výbory 

jednají zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové výborů   a Rada 

MOb Poruba. O účasti na jednání výborů se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem 

každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání výborů. Výbory jsou 

usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů, usnesení výborů je 

platné, jestliže o něm vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.   Z každého 

zasedání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru, v zápise se na požádání 

uvedou i stanoviska členů výboru k projednávaným záležitostem. Nejpozději do 10ti 

pracovních dnů po skončení jednání výboru je zápis včetně usnesení předán všem členům 

výboru, tajemníkovi ÚMOb Poruba a jeho prostřednictvím všem členům Zastupitelstva MOb 

Poruba. Občan obce, tj. fyzická osoba starší 18 let se státním občanstvím České republiky, 

který je hlášen v obci k trvalému pobytu, nebo vlastní na území obce nemovitost, nebo čestný 

občan obce má právo nahlížet do usnesení z jednání výborů u tajemníka ÚMOb Poruba          

a pořizovat z nich výpisy.  

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva MOb Poruba a Rady MOb 

Poruba v úzké spolupráci s odborem správním ÚMOb Poruba. Kontroluje dodržování 

právních předpisů ostatními výbory, komisemi a ÚMOb Poruba. Na úseku samostatné 

působnosti plní i další kontrolní úkoly jimiž byl  pověřen Zastupitelstvem MOb Poruba.         

Z každé provedené kontroly pověřená kontrolní skupina pořídí zápis, ve kterém musí být 

uveden předmět kontroly, zjištěné nedostatky, návrhy opatření směřující k odstranění 

nedostatků, vyjádření orgánů případně zaměstnanců kterých se kontrola týkala. Závěry                   

z provedené kontroly budou obsaženy v zápisu z jednání výboru. Zápis o kontrole podepisují 

členové kontrolní skupiny, která kontrolu provedla a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola 

týkala.  

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky      

a plní další úkoly jimiž je pověřilo Zastupitelstvo MOb Poruba. V zájmu úspěšného plnění 

společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech 

společných pro více odvětví.  

Vyžaduje-li to zájem věci, mohou výbory Zastupitelstva MOb Poruba s komisemi 

Rady MOb Poruba jednat společně a podávat Zastupitelstvu MOb Poruba a Radě MOb 

Poruba společné zprávy, návrhy, stanoviska apod. Výbory mohou k projednání úkolů konat 



 29  

 

podle potřeby společné schůze s příslušnými výbory Zastupitelstva města. O svolání takové 

schůze rozhoduje předseda výboru, po dohodě s předsedou výboru Zastupitelstva města.
47

  

ZMOb Ostrava-Jih stejně jako ZMOb Poruba zvolilo z řad svých zastupitelů finanční  

a kontrolní výbor. Tabulka č. 4.3 Počet členů finančního a kontrolního výboru ZMOb Poruba 

a ZMOb Ostrava-Jih, která tvoří přílohu č. 14 této bakalářské práce, porovnává počet členů 

výborů ZMOb Poruba a ZMOb Ostrava-Jih, počty zástupců pol. str. v jednotlivých výborech 

a celkový počet členů výborů. Z tabulky vyplývá, že počet členů Finančního i Kontrolního 

výboru ZMOb Poruba je o dva členy vyšší (9 členů) než počet členů Finančního                      

a Kontrolního výboru  ZMOb Ostrava-Jih (7 členů). Jednání výborů ZMOb Ostrava-Jih 

probíhá dle platného jednacího řádu výborů ZMOb Ostrava-Jih.
48

 Zastoupení politických 

stran finančního výboru ZMOb Poruba a ZMOb Ostrava-Jih znázorňuje graf č. 4.3 Finanční 

výbor Zastupitelstva městského obvodu Poruba a Finanční výbor Zastupitelstva městského 

obvodu Ostrava-Jih, který tvoří část přílohy č. 18 této bakalářské práce. Složení kontrolního 

výboru ZMOb Poruba a ZMOb Ostrava-Jih  znázorňuje graf. č. 4.4 Kontrolní výbor 

Zastupitelstva městského obvodu Poruba a Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu 

Ostrava-Jih , který je součásti přílohy č. 18 této bakalářské práce. 

4.2. Rada Městského obvodu Poruba  

RMOb Probuba je podle ust. § 99 zákona o obcích výkonným orgánem Městského 

obvodu Poruba v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá 

RMOb Poruba Zastupitelstvu městského obvodu Poruba. RMOb Poruba vydala svůj jednací 

řád, který upravuje základní úkoly, přípravu a svolání schůzí RMOb Poruba.  

Složení RMOb Poruba ve volebním období 2010 – 2014 nám znázorňuje tabulka        

č. 4.4 Rada městského obvodu Poruba, která tvoří přílohu č. 15 této bakalářské práce. Pro 

srovnání je v tabulce uvedeno i složení RMOb Poruba ve volebním období 2006 - 2010. 

Z tabulky vyplývá, že v současném volebním období se zvýšil počet zástupců pol. str. ČSSD 

z 5ti členů RMOb Poruba na současných 7 členů RMOb Poruba, naopak počet zástupců pol. 

str. ODS se snížil z 6 členů RMOb Poruba na 4 členy RMOb Poruba. Složení RMOb Poruba     

ve volebním období 2006 – 2010 a ve volebním odbobí 2010 – 2014 rovněž zobrazuje graf        

č. 4.5 Rada městského obvodu Poruba, který je součástí přílohy č. 18 této bakalářské práce. 

                                                
47

 Informace o Jednacím řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba  podali zaměstnanci ÚMOb 

Poruba.  
48 <http://www.ovajih.cz/view_doc.php?section=58&doc_id=5732> [cit. 2011-03-14]. 
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Řádné schůze RMOb Poruba se konají pravidelně, v termínech chválených RMOb 

Poruba jednou až dvakrát do měsíce, pokud rada nestanoví jinak. Podle potřeby, zejména       

k projednání závažných otázek, může být svolána mimořádná schůze RMOb Poruba. Jednání 

RMOb Poruba jsou neveřejná, řídí je starosta nebo jím pověřený místostarosta. Schůzí RMOb 

Poruba se pravidelně s hlasem poradním zúčastňuje tajemník ÚMOb Poruba a dvě 

zapisovatelky, které jsou zaměstnankyněmi odboru vnitřních věcí ÚMOb Poruba.                  

K projednání předložených materiálů jsou na jednání RMOb Poruba přizváni jejich 

předkladatelé nebo zpracovatelé, popř. další osoby.  

Členové RMOb Poruba jsou povinni zúčastnit se každé schůze rady. Nemohou-li        

se ze závažných důvodů schůze rady zúčastnit, jsou povinni se písemně omluvit. Omluvy            

s uvedením důvodu se podávají starostovi nejpozději před stanoveným začátkem schůze rady. 

Svoji účast stvrzují členové RMOb Poruba podpisem do listiny přítomných. Nesejde-li         

se dostatečný počet členů RMOb Poruba, stanoví předsedající náhradní termín pro konání 

jednání rady.  

Schůzi RMOb Poruba připravuje starosta. Organizační a technické otázky s tím 

spojené zajišťuje odbor vnitřních věcí ÚMOb Poruba. RMOb Poruba jedná a usnáší se 

zpravidla na základě písemných materiálů a přínosů, které mohou radě předkládat, členové 

RMOb Poruba, tajemník ÚMOb Poruba, vedoucí odborů a vedoucí útvaru interního auditu      

a finanční kontroly ÚMOb Poruba, předsedové komisí RMOb Poruba, ředitelé příspěvkových 

organizací zřízených městským obvodem, případně další právní subjekty, které rada požádá. 

Za přípravu, vyhotovení materiálů, jejich náležitosti, obsahovou a právní bezchybnost, 

gramatickou správnost a celkovou úpravu odpovídají předkladatelé. Materiály pro schůzi 

RMOb Poruba předkládají ve stanovených termínech. Podle potřeby projednají předkladatelé 

připravovaný materiál s příslušnou komisí RMOb Poruba a výborem ZMOb Poruba. 

Předkladatelé projednají materiály s oddělením právních vztahů a pozemků odboru právních 

vztahů, výstavby a životního prostředí. Předkládané materiály pro schůzi RMOb Poruba                    

se soustřeďují ve stanovených termínech před konáním rady na odboru vnitřních věcí, který 

zabezpečuje jejich další zpracování a distribuci. RMOb Poruba je schopna jednat a usnášet   

se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů RMOb Poruba.  

Po zahájení schůze RMOb Poruba oznámí předsedající počet přítomných, konstatuje 

počet jmenovitě omluvených a neomluvených. Předsedající předloží RMOb Poruba návrh 

programu schůze včetně způsobu projednání jednotlivých bodů programu, a to s přítomností 

nebo bez přítomnosti předkladatele. Členové RMOb Poruba nebo tajemník ÚMOb Poruba 

mohou navrhnout změnu popřípadě doplnění programu o projednání neodkladných 
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záležitostí. Projednaný návrh programu schvaluje RMOb Poruba. Předsedající uděluje            

k jednotlivým bodům programu slovo předkladateli. Ten v úvodním slově charakterizuje 

obsah podkladu a stručně zdůvodní jím navrhované závěry. Po odpovědích předkladatele na 

případné dotazy zahájí předsedající rozpravu. Po skončení rozpravy předsedající zformuluje 

závěry jednání včetně případných změn předloženého návrhu usnesení. Pokud předkladatel 

není členem rady nebo zaměstnancem Statutárního města Ostravy, zařazeným do Úřadu 

městského obvodu Poruba, jednání o přijetí návrhu usnesení rady se již neúčastní. RMOb 

Poruba přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. O návrhu 

usnesení dává předsedající hlasovat. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kdo je pro návrh, 

kdo je proti a kdo se hlasování zdržel. Každý člen rady nebo tajemník ÚMOb Poruba může 

navrhnout, aby se o jednotlivých bodech navrženého usnesení hlasovalo odděleně.    

Nepřijme-li RMOb Poruba navržené usnesení, může předsedající ustanovit pracovní skupinu, 

která v průběhu schůze rady vypracuje nový návrh usnesení. Jestliže se v průběhu schůze 

RMOb Poruba projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují přepracovat předložený 

materiál    a návrh usnesení, může rada rozhodnout o jeho odložení s tím, že o věci bude 

jednat na své příští nebo další schůzi. Jestliže se v průběhu schůze RMOb Poruba projeví 

takové okolnosti, které způsobí, že k předloženému materiálu nelze přijmout usnesení, může 

rada rozhodnout o jeho stažení z programu. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh 

nadpoloviční většina všech členů RMOb Poruba. Schválené usnesení podepisuje starosta a 

určený místostarosta, nebo jiný člen rady. Ve výjimečných případech, kdy RMOb Poruba 

nezasedá, je-li potřeba operativního rozhodnutí v jednoduché záležitosti, může starosta sám 

nebo na návrh člena rady použít hlasování mimo schůzi RMOb Poruba formou per rollam.
49

 

Ke schválení tohoto rozhodnutí usnesením je potřebný nadpoloviční počet hlasů všech členů 

RMOb Poruba zjištěný formou telefonického, osobního sdělení nebo e-mailem. Takto přijaté 

usnesení se vyhotovuje jako usnesení z mimořádné schůze rady a má stejnou platnost. Má-li                                                                                                                                                                                                         

starosta za to, že usnesení RMOb Poruba v otázkách samostatné působnosti je nesprávné, 

pozastaví jeho výkon a předloží věc nejbližšímu zasedání ZMOb Poruba k rozhodnutí. Člen 

RMOb Poruba nebo tajemník ÚMOb Poruba jsou oprávněni požádat o zaprotokolování svého 

stanoviska do zápisu, pokud je odlišné od stanoviska rady. Usnesení RMOb Poruba               

se vyhotovuje písemně. Odbor vnitřních věcí provádí běžnou evidenci kontroly plnění 

usnesení, sleduje a v případě potřeby provádí i operativní šetření, zda úkoly jsou ve 

stanovených termínech plněny.  Ke kontrole může být vyžádáno stanovisko útvaru interního 

                                                
49 Per rollam rada – způsob svolání schůze RMOb Poruba, kdy členům RMOb Poruba jsou rozvezeny příslušné 

materiály s uvedením, do kdy mají sdělit své rozhodnutí jak budou hlasovat. 
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auditu a finanční kontroly. Kontrola plnění usnesení probíhá elektronicky. Evidenci usnesení 

RMOb Poruba a provádění kontroly jejich plnění sleduje odbor vnitřních věcí.  

Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li vyčerpán program schůze RMOb 

Poruba. Jiné ukončení nebo přerušení schůze schvaluje RMOb Poruba na návrh člena rady,     

a to ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti, znemožňující řádný průběh 

schůze. Termín pokračování schůze určí předsedající. Ze schůze RMOb Poruba se pořizuje 

zvukový záznam a písemný zápis. Zvukový záznam se uschovává trvale na CD nosičích. 

Zápis ze schůze RMOb Poruba obsahuje den, místo schůze rady a hodinu zahájení, počet 

přítomných a omluvených členů rady, program schůze rady, kdo předsedal, kdo hovořil          

v diskusi, stručný obsah jeho vystoupení, zejména předložil-li návrhy na změny nebo 

doplnění návrhu usnesení. Dále v zápise musí být uveden výsledek hlasování a přijatá 

usnesení a jméno zapisovatele. Součástí originálu zápisu je i prezenční listina přítomných. 

Originál zápisu podepisuje starosta nebo předsedající schůze RMOb Poruba a určený 

místostarosta nebo jiný člen RMOb Poruba. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů            

po schůzi RMOb Poruba a je uložen na odboru vnitřních věcí k nahlédnutí členům 

Zastupitelstva městského obvodu Poruba.  

V  kompetenci RMOb Poruba je také možnost zřizování komisí RMOb Poruba, které  

jsou iniciativními a poradními orgány RMOb Poruba a za svou činnost jsou RMOb Poruba 

odpovědny. RMOb Poruba jmenuje předsedy a členy komisí. Ukládá komisím úkoly v oblasti 

samostatné působnosti. RMOb Poruba stanoví, ke kterým druhům radou projednávaných 

materiálů zpracuje komise své stanovisko, popř. určí materiál, který před projednáním            

v RMOb Poruba projedná příslušná komise. Stanovisko komise rady má doporučující povahu. 

Komise RMOb Poruba se může obrátit na radu s iniciativním návrhem v kterékoliv věci, 

patřící do její působnosti. Přípravu, průběh jednání, způsob usnášení, kontroly usnesení           

a zabezpečení úkolů komisí RMOb Poruba upravuje Jednací řád komisí RMOb Poruba.  

O výsledku jednání RMOb Poruba poskytuje sdělovacím prostředkům oficiální 

informace tiskový mluvčí. Podle povahy věci poskytují sdělovacím prostředkům informace 

starosta, místostarostové popř. členové RMOb Poruba nebo starostou určení zaměstnanci 

Statutárního města Ostravy, zařazení do Úřadu městského obvodu Poruba. Osoby, oprávněné 

k poskytování oficiálních informací, jsou povinny respektovat pokyny RMOb Poruba, týkající 

se rozsahu, popř. obsahu informací. Na základě oprávněných požadavků dotčených subjektů 

vyhotovuje výpis z usnesení RMOb Poruba odbor, který příslušný materiál předkládá             

k projednání v RMOb.  
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Písemné návrhy, připomínky a podněty občanů městského obvodu, adresované 

orgánům městského obvodu, se doručují na sekretariát starosty a jsou přerozdělovány             

na příslušné odbory, které ve spolupráci s dotčenými orgány městského obvodu připravují 

podklady pro jejich projednání a vyřízení v radě.  

Vzhledem k neveřejnému jednání RMOb Poruba jsou podkladové materiály pro její 

jednání určeny výhradně pro potřebu adresátů. Není dovoleno tyto materiály postupovat 

jiným osobám, popř. je dále rozmnožovat a rozšiřovat. Poskytování informací se řídí zákonem 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Podle zákona o obcích a zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu                     

k informacím je jeden výtisk usnesení ze schůze RMOb Poruba k dispozici občanům               

k nahlédnutí na odboru vnitřních věcí. Pro pozdější nahlédnutí do projednaných materiálů 

slouží písemný výtisk v originální podobě uložený u odboru vnitřních věcí. Není dovoleno 

tyto materiály postupovat jiným osobám, popř. je dále rozmnožovat a rozšiřovat. Usnesení      

v elektronické podobě jsou zpřístupněna občanům na webové stránce, zaměstnancům 

Statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba na intranetu.
50

 

Složení RMOb Ostrava-Jih ve volebním období 2010 – 2014 nám znázorňuje tabulka č. 4.5 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih, která tvoří která je součástí přílohy č. 16 této bakalářské 

práce. Pro srovnání je v tabulce také uvedeno složení RMOb Ostrava-Jih ve volebním období 

2006 – 2010. Z tabulky vyplývá, celkový počet členů Rady městského obvodu Ostrava-Jih 

zůstal oproti minulému volebnímu období nezměněn. Změna nastala v počtu místostarostů     

a radních  a to tak, že v tomto volebním období má Rada městského obvodu Ostrava-Jih         

o jednoho místostarostu méně a o jednoho radního více oproti minulému volebnímu období. 

Přehlednější náhled složení RMOb Poruba ve volebním období 2006 – 2010 a ve volebním 

odbobí 2010 – 2014 zobrazuje graf č. 4.6 Rada městského obvodu Ostrava-Jih, který je 

součástí přílohy č. 18 této bakalářské práce. 

MOb Ostrava-Jih vydala pro účely řízení svých jednání Jednací řád Rady městského 

obvodu Ostrava-Jih.
51

 

 

 

 

                                                
50 Informace o Jednacím řádu Rady městského obvodu  Poruba  podali zaměstnanci ÚMOb Poruba. 
51 < http://www.ovajih.cz/view_doc.php?section=58&doc_id=5681 > [cit. 2011-03-15]. 
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4.2.1 Komise Rady městského obvodu Poruba  

Rada městského obvodu Poruba v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. h) 

zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 6 odst. 8 písm. a) obecně závazné 

vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění, zřizuje a zrušuje komise RMOb 

Poruba, jmenuje a odvolává předsedy a členy komisí RMOb Poruba. Komise jsou 

iniciativním a poradním orgánem RMOb Poruba, ze své činnosti jsou odpovědny Radě 

městského obvodu Poruba, která stanoví náplň činnosti komisí, ukládá jim úkoly, projednává 

stanoviska a náměty. Jednací řád komisí Rady městského obvodu Poruba upravuje přípravu    

a obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování komisí, způsob práce s přijatými usneseními 

a další záležitosti spojené s činnostmi komisí.  

Komise se skládají z předsedy a dalších členů. Komise z řad svých členů mohou volit 

a odvolávat místopředsedu. Počet členů komisí stanoví Rada městského obvodu Poruba podle 

potřeby, počet členů komisí je zpravidla lichý. Členové komisí jsou povinni o skutečnostech 

projednávaných na svých schůzích zachovávat mlčenlivost. Funkce člena komise zaniká jeho 

odvoláním, vzdáním se funkce nebo úmrtím.  

Ustavující jednání komise, svolá její předseda do 30ti dnů ode dne zřízení komise       

a jmenování jejího předsedy a členů Radou městského obvodu Poruba, termín každého 

dalšího jednání komise se odvíjí od schválených termínů řádných schůzí Rady městského 

obvodu Poruba, minimálně však jednou měsíčně. Komisi svolává předseda komise, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda komise, byl-li zvolen, jinak člen komise pověřený předsedou     

a určuje místo a čas jednání komise.  

 Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které jí předkládají zejména 

předkladatelé materiálů určených pro schůze Rady městského obvodu Poruba a členové 

komise. V úvodu jednání předloží osoba řídící jednání komise přítomným členům komise 

návrh programu jednání. Členové komise mohou navrhnout změnu programu jednání. 

Nemůže-li se člen komise zúčastnit jednání, oznámí předem předsedovi komise, případně 

osobě pověřené funkcí zapisovatele komise, důvody své nepřítomnosti, případně své písemné 

stanovisko k projednávané záležitosti; toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Jednání 

komisí jsou neveřejná, zúčastňují se jich jejich členové. Právo účastnit se jednání komise mají 

rovněž členové Rady městského obvodu Poruba. Komise si mohou přizvat na jednání další 

osoby, o účasti těchto dalších osob rozhodují členové komise hlasováním, při kterém 

rozhodnou, zda se tato osoba bude účastnit celého jednání nebo jen vybrané části programu. 

Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.   
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O každém jednání se pořizuje zápis, který vždy obsahuje pořadové číslo jednání, 

datum jednání, doba začátku a konce jednání, schválený program jednání, jednotlivé body 

programu a k nim přijatá usnesení včetně výsledku hlasování. Přílohou zápisu je vždy 

prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka jednání. Zápis podepisuje 

osoba řídící jednání komise a ověřovatel, určený členy komise hlasováním. Podepsaný zápis   

z jednání obdrží členové komise. Nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení jednání komise 

musí být podepsaný zápis předán odboru vnitřních věcí, tajemníkovi ÚMOb Poruba, 

příslušným vedoucím odborů a útvarů ÚMOb Poruba a příslušným místostarostům MOb 

Poruba.  

 Komise vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných 

pro více odvětví, vyžaduje-li to zájem věci, mohou komise jednat společně a podávat RMOb 

Poruba společné zprávy, návrhy, stanoviska apod. Komise mohou k projednání úkolů konat 

dle potřeby společné schůze s příslušnými komisemi rady města, o svolání takové schůze 

rozhoduje předseda komise po dohodě s předsedou komise rady města.   

 Podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, má občan obce nebo fyzická 

osoba, která na území obce vlastní nemovitost a dosáhla věku 18 let právo nahlížet                

do usnesení komisí a pořizovat z nich výpisy, totéž právo má i fyzická osoba, která dosáhla 

věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak 

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
52

 

Z tabulky č. 4.6  Komise Rady městského obvodu Poruba a Rady městského obvodu 

Ostrava-Jih, která tvoří která je součástí přílohy č. 17 této bakalářské práce je zřejmé,            

že RMOb Ostrava-Jih a RMOb Poruba zřídila komise RMOb jako své poradní orgány            

a to ve stejném počtu – 8 členů. Graf č. 4.7, který znázorňuje procentuální složení komise 

RMOb Poruba tvoří část přílohy č. 18 této bakalářské práce. Graf č. 4.8 znázorňující 

procentuální složení komise RMOb Ostrava-Jih tvoří část přílohy č. 18 této bakalářské práce. 

Činností jednotlivých komisí se řídí podle vydaného Jednacího řádu komisí RMOb 

Ostrava - Jih.
53

 

 

 

 

                                                
52 Informace o Jednacím řádu komisí Rady městského obvodu Poruba  podali zaměstnanci ÚMOb Poruba. 
53 <http://www.ovajih.cz/view_doc.php?section=58&doc_id=5615> [cit. 2011-02-08]. 
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4.3 Starosta městského obvodu Poruba 

Starosta MOb Poruba dle platného Organizačního řádu vydaného ÚMOb Poruba      

má ve své přímé kompetenci řízení útvaru civilní obrany a zastupitelstva, útvaru interního 

auditu a kontroly a útvaru prezentace a vztahu k veřejnosti. Dále do jeho kompetence spadá 

přímé řízení místostarostů MOb a tajemníka ÚMOb Poruba. Jeho činnost se také zaměřuje    

na legislativní stránku řízení městského obvodu, v neposlední řadě má slovo při zadávání 

veřejných zakázek, zajišťování popř. vykonávání občanských obřadů.
54

 

4.4 Místostarostové městského obvodu Poruba 

V aktuálním volebním období (2010 – 2014) má MOb Poruba pět místostarostů, jejichž 

působnost je rozdělena na výkon práce soustřeďující se na jednotlivé odbory ÚMOb Poruba. 

První z místostarostů má ve své kompetenci zabezpečování pořádku a bezpečnosti      

v Porubském obvodu. V rámci své koordinované působnosti odboru právních vztahů              

a přestupků vyřizuje stížnosti občanů dle interního zákona a petice dle zákona 85/1990 Sb.    

ze dne 27. 3. 1990 o právu petičním,
55

 řídí práci stavebního úřadu, právních vztahů                 

a přestupků, vodního a lesního hospodářství, životního prostředí, nakládání s nemovitostmi 

(pozemky, věcná břemena), odpadového hospodářství.  

Druhý z místostarostů má svou činnost zaměřenou na koordinaci odboru technického   

a provozního. Patří zde zejména veškerá činnost týkající se komunálních služeb, dopravy       

a silničního hospodářství, plánování rozvoje, projektů a fondů, koncepce rozvoje bydlení, 

veřejných zakázek či nakládání s nemovitostmi. 

Činnost třetího místostarosty MOb Poruba má koordinační působnost na odboru péče 

o občany. Do kompetence místostarosty spadají základní a mateřské školy a příspěvkové 

organizace, jejichž zřizovatelem je ÚMOb Poruba, Kulturní centrum Poruba, p. o. a Centrum 

sociálních služeb Poruba, p. o.  

Do kompetence dalšího místostarosty spadá ekonomický odbor, který řeší vše           

co se týká ekonomiky, rozpočtu a účetnictví. Rovněž dohlíží na likvidaci Státního podniku 

Ostrava 4 „v likvidaci“. 

Pátý místostarosta má ve své kompetenci odbor správních činnosti a bytového 

hospodářství, který eviduje, vymáhá a řeší problémy s pohledávkami bytového fondu, 

                                                
54 <http://www.moporuba.cz/kontakty_moporuba_c.php> [cit. 2011-04-03]. 
55 <http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&hl=cs&ie=UTF-

8&rlz=1T4ADRA_csCZ425CZ425&q=85%2f1990> [cit. 2011-04-27]. 
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spravuje a eviduje majetek ÚMOb Poruba, stará se o požární ochranu a bezpečnost práce,    

dle platných vnitřních norem ÚMOb Poruba nakládá s nemovitostmi, jejichž vlastníkem        

je ÚMOb Poruba, stará se o údržbu a opravu bytového fondu. V neposlední řadě zajišťuje 

chod matriky a občanských obřadů.
56

 

Celá organizační struktura včetně počtu místostarostů ÚMOb Ostrava-Jih je postavena    

na zcela jiném principu než činnost místostarostů ÚMOb Poruba. Základní rozdíl                   

je již v počtu zvolených místostarostů (Ostrava-Jih má ve volebním období 2010 – 2014 čtyři 

místostarosty, ÚMOb Poruba pět), přestože MOb Ostrava-Jih má více obyvatel než MOb 

Poruba.
57

 Resortní rozdělení působnosti místostarostů ÚMOb Ostrava-Jih zobrazuje schéma 

organizační struktury ÚMOb Ostrava-Jih, které tvoří přílohu č. 10 této bakalářské práce.             

4.5 Vnitřní organizace Úřadu městského obvodu Poruba 

Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, vydala RMOb  tento organizační řád Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen 

organizační  řád), který je základním organizačním předpisem upravujícím vnitřní organizaci 

ÚMOb Poruba. Postavení a činnost Úřadu upravuje zákon o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy,               

v platném znění a další zvláštní zákony. V rámci své činnosti plní úkoly v oblasti samostatné  

i přenesené působnosti. Postavení, práva a povinnosti starosty, místostarostů, tajemníka Úřadu 

a zaměstnanců města zařazených do Úřadu upravují vedle zákona o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů ze dne 21. 4. 2006
58

 a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
59

 a další interní normativní 

akty (tzv. vnitřní normy úřadu). Organizační strukturu MOb Poruba nám znázorňuje schéma 

organizační struktury ÚMOb Poruba, které tvoří přílohu č. 11 této bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 < http://www.moporuba.cz/kontakty_moporuba_c.php > [cit. 2011-04-03]. 

57 Ke dni 1. 1. 2011  má MOb Ostrava - Jih 112 360 obyvatel. Stav počtu obyvatel  ke dni 1. 1. 2011MOb 

Poruba je 69 858 obyvatel.  

58 < http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace> [cit. 2011-04-06]. 
59 Viz poznámka pod čárou č. 23.  

 

http://www.moporuba.cz/kontakty_moporuba_c.php
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace
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4.5.1 Činnosti odborů, oddělení a útvarů Úřadu městského obvodu Poruba 

Zaměstnanci města zařazení do Úřadu jsou začleněni do jednotlivých odborů, které    

se dělí na oddělení či útvarů, a to podle jednotlivých vykonávaných úseků činností.  Úřad     

se člení na níže uvedené odbory, oddělení a útvary:  

 1) odbor ekonomický – vyhotovuje návrhy smluv v oblasti svěřené působnosti, vede 

centrální evidenci daňových dokladů (faktur), koordinuje přípravu a průběh inventarizace 

majetku a závazků města a spolupracuje v této věci s ostatními odbory ÚMOb Poruba         

a příspěvkovými organizacemi, provádí ve spolupráci s příslušnými odbory inventarizaci 

pohledávek a závazků ke dni řádné účetní závěrky, vede účetnictví městského obvodu, 

realizuje úkoly vyplývající z usnesení orgánů městského obvodu Poruba v rámci svěřené 

působnosti. Zpracovává a předkládá materiály určené k projednávání v RMOb Poruba nebo 

ZMOb Poruba. 

– oddělení ekonomiky a místních poplatků – vykonává činnosti v přenesené působnosti.  

Zastává správu správních poplatků podle zvláštního zákona, vykonává správu místních 

poplatků na základě platných obecně závazných vyhlášek, vyjma poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů podle zvláštního zákona, včetně vymáhání nedoplatků a ukládání pokut, povoluje 

provozování výherních hracích přístrojů, povoluje tomboly s herní jistinou do 50 000 Kč     

a věcné loterie s herní jistinou do 200 000 Kč.  

– oddělení finanční – ve vztahu k rozhodovacím pravomocem orgánů městského obvodu 

zpracovává materiály související s rozpočtem MOb Poruba provádí finanční vypořádání       

a sestavuje závěrečný účet, zpracovává podklady pro přijetí úvěrů, zajišťuje plnění dluhové 

služby, zpracovává stanovené účetní a finanční výkazy, zpracovává finanční analýzy, řídí 

peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, zřizuje a zrušuje 

účty v peněžních ústavech, zajišťuje odvody finančních prostředků do rozpočtu města, eviduje 

statuty trvalých nebo dočasných peněžních fondů zřízených zastupitelstvem městského obvodu, 

plní funkci hlavního účetního a správce rozpočtu v rámci řídící kontroly dle § 26 zákona            

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon        

o finanční kontrole),60 vykonává veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční 

podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory dle § 9, odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.,        

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)61.             

                                                
60 < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_1542.html > [cit. 2011-04-06]. 

61 Viz poznámka pod čárou č. 56. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_1542.html
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Při výkonu veřejnosprávních kontrol spolupracuje s útvarem interního auditu a finanční 

kontroly    a s odbory Úřadu městského obvodu Poruba.  

2) odbor péče o občany - odboru a jeho jednotlivým oddělením jsou svěřeny specifikované 

činnosti vyplývající z působnosti městských obvodů dané statutem, v platném znění, 

zvláštními zákony a činnosti, které jsou zapotřebí k plnění úkolů svěřených Úřadu 

městského obvodu Poruba. Odbor vyhotovuje návrhy smluv v oblasti svěřené působnosti, 

vyhotovuje zprávy pro potřeby trestního, občanskoprávního a správního řízení v oblasti 

svěřené působnosti v případech, kdy tak stanoví zvláštní předpis, provádí inventarizaci 

spravovaného majetku ke dni řádné účetní závěrky, vede operativní a další evidenci 

spravovaného majetku, rozhoduje o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky  

a služby v rámci svěřené působnosti nebo spolupracuje s odborem technickým a provozním 

na jejich zadání, a to dle příslušného interního normativního aktu městského obvodu 

Poruba, ve vztahu k majetku města plní ohlašovací povinnost a oznamuje městu převod 

nemovitého majetku v oblasti svěřené působnosti. Plní úkoly svěřené do samostatné 

působnosti obce podle § 14 a § 32 zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení, plní úkoly svěřené do samostatné působnosti obce podle § 94 písm. a), b), c)   

a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
62

 v oblasti přenesené působnosti plní 

úkoly vyplývající z § 4a zákona č. 288/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky         

v sociálním zabezpečení
63

, v oblasti přenesené působnosti rozhoduje o ustanovení 

zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10 zákona č. 582/1991 Sb.           

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
64

 ve znění pozdějších předpisů. V oblasti 

přenesené působnosti vykonává funkci opatrovníka, pokud v řízení o sociálních dávkách a 

službách ustanoví správní orgán opatrovníkem účastníku řízení město dle § 32 zákona        

č. 500/2004 Sb., správní řád.
65

 V oblasti přenesené působnosti plní úkoly vyplývající z § 91 

odst. 6 a § 92 písm. a) a c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
66

 a úkoly 

vyplývající z § 54 a   § 61 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
67

 ve znění 

pozdějších předpisů, vykonává veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční 

podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory dle § 9, odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

                                                
62 < http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?typ=r&zdroj=sb06108&cd=76 > [cit. 2011-04-06]. 
63 <http://www.anv.cz/legislativa/200-zakon-o-pusobnosti-organu-ceske-republiky-v-socialnim-zabezpeceni > 

[cit. 2011-30-05]. 

64 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=582/1991 > [cit. 2011-04-06]. 

65 < http://www.zakonycr.cz/seznamy/500-2004-sb-zakon-spravni-rad.html > [cit. 2011-04-06]. 
66 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108%2F2006&number2=&name=&text= > [cit. 2011-

04-06]. 

67 < http://www.vyplata.cz/zakony/z111-2006sb.php > [cit. 2011-04-06]. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?typ=r&zdroj=sb06108&cd=76
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=582/1991
http://www.zakonycr.cz/seznamy/500-2004-sb-zakon-spravni-rad.html
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108%2F2006&number2=&name=&text
http://www.vyplata.cz/zakony/z111-2006sb.php
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kontrole).
68

 Při výkonu veřejnosprávních kontrol spolupracuje s útvarem interního auditu    

a finanční kontroly, vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině podle § 14 odst. 

2 zákona o obcích, zpracovává a předkládá materiály určené k jednání v RMOb a ZMOb.  

 – oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi – vykovává veškerou agendu v souladu  se 

zákonem č. 111/2006 Sb.  pomoc v hmotné nouzi.
69

 

– oddělení sociálně právní ochrany dětí –  v přenesené působnosti projednává přestupky 

podle § 59 odst. 1 písm. f) až i), § 59a, § 59b, § 59c, § 59d, § 59e zákona č. 359/1999 Sb.,   

o sociálně-právní ochraně dětí,
70

 ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu svěřené 

působnosti.  

– oddělení sociálních věcí – v samostatné působnosti zajišťuje výkon funkce opatrovníka        

v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem město podle § 27 odst. 3 občanského 

zákoníku
71

 a podle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu. V oblasti přenesené působnosti 

plní úkoly vyplývající z § 33 a § 53 zákona č. 114/1998 Sb. o působnosti orgánů České 

republiky v sociálním zabezpečení.
72

 V oblasti přenesené působnosti plní všechny úkoly      

s výjimkou agendy osvojení, pěstounské péče a poručenské péče s výjimkou ustanovení      

§ 49 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a s výjimkou 

zastupování mladistvých,
73

 proti kterým je vedeno trestní řízení a nemají na území ČR 

povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, ani nejsou oprávněni podle § 87 zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území ČR ze dne 3. 11. 1999,
74

 ve znění pozdějších předpisů, 

trvale pobývat na území ČR, byl-li podán návrh na zahájení řízení o udělení azylu, zajišťuje 

výkon funkce opatrovníka dětí podle § 37, 37b a 83 a funkce poručníka podle § 79 odst. 3 

zákona č. 94/1999 Sb. o rodině v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem nebo 

poručníkem město, poskytuje součinnost soudům při výkonu rozhodnutí o výchově dětí 

podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
75

  

– oddělení školství, kultury a volného času –  v úseku majetku dle statutu udržuje pomníky, 

sochy, kašny a jiné věci obdobného charakteru, které se nachází na území městského 

obvodu, opravuje je a navrhuje městu jejich likvidaci. Na úseku školství, mládeže, 

                                                
68  Viz poznámka pod čárou č. 56.  
 69 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=111%2F2006+Sb.++&number2=&name=&text= > 

[cit. 2011-04-06]. 

70 < http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99359&cd=76&typ=r >[cit. 2011-04-06]. 

71 < http://www.pracovni-smlouva.cz/obcansky-zakonik/ >[cit. 2011-04-06]. 

72 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=114%2F1988&number2=&name=&text >[cit. 2011-

04-06]. 

73 Viz poznámka pod čárou č. 65. 

74 < http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99326&cd=76&typ=r >[cit. 2011-04-06]. 
75 < http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html >[cit. 2011-04-06]. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=111%2F2006+Sb.++&number2=&name=&text
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99359&cd=76&typ=r
http://www.pracovni-smlouva.cz/obcansky-zakonik/
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=114%2F1988&number2=&name=&text
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99326&cd=76&typ=r
http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html
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tělovýchovy a kultury se v samostatné působnosti podílí se na vytváření podmínek            

pro plnění povinné školní docházky, volnočasových aktivit dětí a mládeže a rozvoj 

tělovýchovy a sportu. V přenesené působnosti vykonává dohled nad pořádáním 

audiovizuálních produkcí podle zvláštního zákona, vykonává kontrolu nad dodržováním 

povinností vlastníka dle § 7a zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů ze dne 30. 3. 2001.
76

  

3) odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí – odbor vyhotovuje návrhy smluv     

v oblasti svěřené působnosti, vyhotovuje zprávy pro potřeby trestního, občanskoprávního    

a správního řízení v oblasti svěřené působnosti v případech, kdy tak stanoví právní předpis, 

vede evidenci plných mocí (pověření) vydaných starostou k zastupování městského obvodu 

Poruba, provádí inventarizaci spravovaného majetku ke dni řádné účetní závěrky, vede 

operativní a další evidenci spravovaného majetku, v oblasti svěřené působnosti jedná 

jménem městského obvodu Poruba ve správním řízení nebo zajišťuje zastupování města      

v tomto řízení fyzickou nebo právnickou osobou na základě udělené plné moci, rozhoduje    

o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby v rámci svěřené 

působnosti. Spolupracuje s odborem technickým a provozním na jejich zadání,                     

a to dle příslušného interního normativního aktu městského obvodu Poruba, uplatňuje 

nároky na náhradu škody, plní oznamovací povinnost vyplývající z trestněprávních či jiných 

předpisů, ve vztahu k majetku města plní ohlašovací povinnost a oznamuje městu převod 

nemovitého majetku v oblasti svěřené působnosti spolu s kopiemi příslušných kupních 

smluv, vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině podle § 14 odst. 2 zákona     

o obcích v oblasti svěřené působnosti, realizuje úkoly vyplývající z usnesení orgánů 

městského obvodu Poruba v rámci svěřené působnosti, zabezpečuje organizačně technické 

práce související s chodem  komise pro bezpečnost rady městského obvodu, komise 

výstavby, architektury a ekonomického rozvoje rady městského obvodu, komise pro životní 

prostředí rady městského obvodu.  

– oddělení právních vztahů a přestupků – v přenesené působnosti projednává přestupky dle 

zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
77

 V samostatné 

působnosti připravuje podklady orgánům městského obvodu k vyjádření se k územnímu 

plánu, regulačnímu plánu a programu rozvoje města v oblasti svěřené působnosti. 

V samostatné působnosti vystupuje jménem městského obvodu Poruba jako účastník řízení 

                                                
76 < http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=166&typ=r&zdroj=../_anotace/sb01115a >[cit. 2011-04-

06]. 

 
77 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=200/1990 >[cit. 2011-04-15]. 

http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=166&typ=r&zdroj=../_anotace/sb01115a
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=200/1990
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v případech kdy stavební zákon přiznává postavení účastníka řízení obci, má-li se stavba 

nebo jiné opatření uskutečnit na území městského obvodu Poruba, kdy postavení účastníka 

řízení souvisí s výkonem vlastnických nebo jiných práv ke stavbě nebo pozemku, jde-li       

o majetek svěřený MOb Poruba. Plní úkoly obce stanovené v § 140 odst. 4 stavebního 

zákona, přijímá písemnosti v souladu s ust. § 140 odst. 3 stavebního zákona č. 18/3/2006 .
78

  

– oddělení stavebního úřadu – vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. 

a) zákona o pozemních komunikacích
79

 a ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.     

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon          

o vodovodech a kanalizacích).
80

 Projednává správní delikty podle § 180 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
81

 ve znění pozdějších 

předpisů, s výjimkou případů, kdy se jedná o vodní dílo. Plní úkoly podle § 30 zákona         

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
82

, ve znění pozdějších předpisů. Plní úkoly svěřené 

obecným stavebním úřadem zvláštními předpisy.  

– oddělení životního prostředí – spravuje drobné vodní toky podle vodního zákona, 

připravuje podklady pro opatření na ochranu před povodněmi na území městského obvodu 

Poruba v rozsahu působnosti obce vyjma případů vodních toků Odra, Opava, Ostravice       

a Lučina, přijímají v působnosti obce oznámení provozovatele o přerušení nebo omezení 

dodávky vody na území městského obvodu v případech uvedených v § 9 odst. 5 zákona                     

o vodovodech a kanalizacích. připravuje podklady pro ochranu před povodněmi                    

v působnosti povodňového orgánu obce, upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 

odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, podle vodního zákona
83

 

vykonává vodoprávní dozor nad obecným nakládáním povrchových vod a ukládá opatření   

k odstranění závad zjištěných při tomto dozoru, rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle 

§ 22 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
84

 na území městského obvodu 

Poruba. V přenesené působnosti připravuje podklady pro ochranu před povodněmi              

v působnosti povodňového orgánu obce, upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 

odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
85

 obecné nakládání s povrchovými vodami, 

                                                
78 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006 >[cit. 2011-04-06]. 
79 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=13/1997 >[cit. 2011-04-06]. 

80 < http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-274-2001-sb-o-vodovodech-a-kanalizacich-pro-verejnou-

potrebu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich  >[cit. 2011-04-06]. 

81 Viz poznámka pod čárou č. 68. 

82 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=20/1987 > [cit. 2011-04-06]. 
83 < http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-254-2001-sb-a-souvisejici-predpisy > [cit. 2011-04-07]. 
84 Viz poznámka pod čárou č. 75.  
85 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=254%2F2001+Sb.&number2=&name=&text >[cit. 

2011-04-06]. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=183/2006
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=13/1997
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-274-2001-sb-o-vodovodech-a-kanalizacich-pro-verejnou-potrebu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-274-2001-sb-o-vodovodech-a-kanalizacich-pro-verejnou-potrebu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=20/1987
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-254-2001-sb-a-souvisejici-predpisy
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=254%2F2001+Sb.&number2=&name=&text
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podle vodního zákona vykonává vodoprávní dozor nad obecným nakládáním povrchových 

vod a ukládá opatření k odstranění závad zjištěných při tomto dozoru. Rozhoduje                  

o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích na území 

městského obvodu Poruba, pokud městský obvod není provozovatelem, ukládá rozhodnutím 

podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích vlastníkům stavebního pozemku nebo 

staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se            

na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. v samostatné  působnosti  zajišťuje 

pohřby zemřelých, jejichž tělo bylo nalezeno na území MOb Poruba, nebo osob na tomto 

území zemřelých, jejichž pohřeb nikdo neobstaral. Vykonává úkoly dle zákona č. 409/2008 

Sb. na ochranu zvířat proti týrání,
 86

 ve znění pozdějších předpisů, přijímá od myslivecké 

stráže různá oznámení.  

4) odbor správních činností a bytového hospodářství – vyhotovuje návrhy smluv v oblasti 

svěřené působnosti, vyhotovuje zprávy pro potřeby trestního, občanskoprávního a správního 

řízení v oblasti svěřené působnosti v případech, kdy tak stanoví právní předpis, provádí 

inventarizaci spravovaného majetku ke dni řádné účetní závěrky, vede operativní a další 

evidenci spravovaného majetku, rozhoduje o zadání veřejných zakázek malého rozsahu       

na dodávky, služby a stavební práce v rámci svěřené působnosti nebo spolupracuje              

s odborem technickým a provozním na jejich zadání, a to dle příslušného interního 

normativního aktu městského obvodu, zpracovává a předkládá materiály určené k jednání    

v radě a zastupitelstvu MOb Poruba rozhodování o prodeji bytových a rodinných domů 

včetně součástí a příslušenství, pozemků zastavěných zmíněnými domy a pozemků funkčně 

souvisejících s bytovým nebo rodinným domem, včetně majetkoprávních úkonů k zajištění 

pohledávek vyplývajících z prodeje tohoto majetku. Rozhoduje o uzavření smluv 

zakládajících povinnost druhé smluvní strany složit peněžní prostředky k zajištění splnění 

určité její povinnosti, rozhodování o zadání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci 

svěřené působnosti. Ve vztahu k majetku města plní ohlašovací povinnost a oznamuje městu 

převod nemovitého majetku v oblasti svěřené působnosti. V oblasti svěřené působnosti 

jedná jménem MOb Poruba ve správním řízení nebo zajišťuje zastupování města v tomto 

řízení fyzickou nebo právnickou osobou na základě udělené plné moci, realizuje úkoly 

vyplývající z usnesení orgánů MOb Poruba v rámci svěřené působnosti, zabezpečuje 

organizačně technické práce související s činností komise bytové, bytového fondu a jeho 

privatizaci RMOb Poruba. 

                                                
86 < http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08409&cd=76&typ=r >[cit. 2011-04-06]. 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08409&cd=76&typ=r


 44  

 

– matriční oddělení – poskytuje v rámci své působnosti služby Informačního systému pro 

komunikaci občana s úřadem. V samostatné působnosti vykonává občanské obřady               

a slavnosti, vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině podle § 14 odst. 2 

zákona o obcích. V přenesené působnosti plní úkoly stanovené zákonem o evidenci 

obyvatel orgánům obce, plní úkoly stanovené předpisy při sčítání lidu, domů, bytů obcím, 

provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů, zajišťuje státní správu na úseku matrik        

a rodných čísel, rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení ve správním řízení. Mezi 

další úkoly matričního  oddělení patří přijímání žádosti o vydání osvědčení o státním 

občanství České republiky, plní úkoly stanovené ohlašovnám podle zákonů o volbách           

a místním referendu, zajišťuje činnosti kontaktního místa CZECH POINT.  

– oddělení informatiky – v samostatné působnosti provozuje městský informační systém 

vytvářený městem, vytváří, užívá a aktualizuje jednotnou datovou základnu městského 

informačního systému, zabezpečuje ochranu dat a osobních údajů podle zvláštních zákonů, 

zajišťuje správu počítačové sítě, zajišťuje servis výpočetní techniky a programového 

vybavení. Zajišťuje správu elektronického zabezpečovacího systému, zajišťuje správu 

vnitřní telefonní sítě a pobočkových ústředen, včetně zajištění aktualizace telefonních čísel.  

– oddělení předpisu nájmu, energií a pohledávek – vykovává činnosti v samostatné 

působnosti. Zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, obdobně plní povinnosti 

uložené v § 5 zákona o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 

osobám, zpracovává a předkládá materiály určené k jednání v RMOb a ZMOb zejména        

k rozhodování o zřízení věcných břemen na nemovitostech, které jsou svěřeny městskému 

obvodu, a to v rámci své působnosti pro oblast energií, rozhodování o vzdání se práva          

a prominutí pohledávek v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor. Podílí se           

na vymáhání pohledávek vzniklých u bytů a nebytových prostor ve vlastnictví SMO, 

svěřených MOb Poruba soudní i mimosoudní cestou, podílí se ve vztahu k bytům                  

a nebytovým prostorům ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených MOb Poruba 

na přihlašování pohledávek do dědického řízení, na vyklizení bytů a nebytových prostor,     

na uplatňování náhrady škody. Zajišťuje dodávky tepelné energie do objektů v majetku 

Statutárního města Ostravy, svěřených MOb Poruba, včetně vyhodnocování spotřeby          

a zavádění úsporných opatření, zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a vody do objektů            

v majetku Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba.  

– oddělení správy a evidence majetku – plní práva a povinnosti vyplývající z členství města 

ve společenství vlastníků jednotek k majetku, který byl svěřen městskému obvodu. V rámci 

samostatné působnosti zabezpečuje výkon spisové služby ve vztahu k centrální spisovně 
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úřadu. V přenesené  působnosti působí v rámci státního integračního programu zaměřeného 

na pomoc azylantům připravuje nabídky na uzavření smluv o nájmu bytu s azylanty              

a zabezpečuje uzavření těchto smluv. Na vyzvání soudu se účastní výkonu rozhodnutí podle 

příslušných ustanovení občanského soudního řádu, zajišťuje zveřejnění písemností              

na úřední desce podle příslušných zákonů a vede o tom průkaznou evidenci, zpracovává       

a předkládá materiály určené k jednání v radě a zastupitelstvu městského obvodu zejména    

k rozhodování o uzavření nájemních smluv k bytům, rozhodování o uzavření smlouvy          

o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která                

je povinna byt vyklidit. Zabezpečuje materiálně technické zabezpečení úřadu veškerým 

materiálem, zabezpečuje provoz závodního stravování, zabezpečuje objednávky 

jednotlivých periodik pro potřebu úřadu a vede jejich evidenci. Zajišťuje činnosti související 

s pronájmem bytů v rámci svěřené působnosti, plní oznamovací povinnost vyplývající          

z trestněprávních či jiných předpisů. Ve stanovených lhůtách sjednává revize, kontroly        

a prohlídky vyhrazených technických zařízení včetně odstraňování závad, které jsou          

při této činnosti zjištěné. Spolupracuje při přejímkách nově nabývaného bytového fondu    

do vlastnictví, zajišťuje požární ochranu majetku, pro který vykonává technickou správu, 

zajišťuje koordinaci s Útvarem hlavního architekta při zpracování dokumentací                 

pro regeneraci panelových sídlišť.  

5) odbor technický a provozní – odbor a jeho jednotlivá oddělení vykonávají v členění podle 

statutu, v platném znění, činnosti na úsecích komunálních služeb, majetku, přestupků, 

správních deliktů a pokut, rozpočtu a finančního hospodaření, rozvoje města a památkové 

péče a dalších.    

– oddělení pracovních činností (pracovní čety, probační a mediační služba, veřejná služba) – 

organizuje a koordinuje činnosti pracovních čet v rámci veřejně prospěšných prací, 

organizuje a koordinuje činnost pracovníků vykonávajících činnost v rámci veřejné služby, 

vede personální agendu alternativních trestů ve spolupráci s probační a mediační službou, 

vede agendu osob vykonávajících veřejnou službu ve spolupráci s odborem péče o občany, 

zabezpečuje materiálové vybavení pro vykonávané činnosti.  

– oddělení přípravy projektů, rozvoje, fondů a veřejných zakázek – zpracovává žádosti            

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, z fondů EU,            

z fondů kraje a dalších fondů národních a nadnárodních, popř. z jiných zdrojů. Zpracovává   

a předkládá materiály určené k jednání v RMOb a ZMOb. Navrhuje a rozvíjí projekty          

a strategické cíle zaměřené na rozvoj městského obvodu. Připravuje podklady pro jednání 

zástupců městského obvodu s potencionálními investory a dodavateli, podílí                        
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se na zpracování podkladů pro vydání informačních a propagačních dokumentů o městském 

obvodu, v rozsahu své působnosti spolupracuje s příslušnými odbory a odděleními Úřadu 

městského obvodu Poruba a magistrátu při vytváření podmínek dalšího rozvoje.  

– oddělení realizace investic, dopravy a komunálních služeb – s samostatné působnosti 

zajišťuje v souladu se zvláštními předpisy správu místních komunikací III. a IV. třídy 

včetně jejich součástí a příslušenství s výjimkou mostních objektů (§ 12 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích).
87

 

– oddělení údržby zeleně a veřejných prostranství – v oblasti samostatné působnosti 

spravuje veřejná prostranství a tržiště zajišťuje čistotu MOb Poruba svozem domovního                      

a komunálního odpadu vývozem odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy, 

včetně jejich rozšiřování, obnovy a údržby. V oblasti přenesené působnosti v rámci plnění 

úkolů podle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě dle § 9 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
88

           

Ve vztahu k rozhodovacím pravomocem orgánů městského obvodu zpracovává a předkládá 

materiály určené k jednání v RMOb a ZMOb Poruba. Zpracovává návrhy a stanoviska        

ke koncepčním a výhledovým záměrům z hlediska veřejné zeleně, metodicky řídí údržbu 

zeleně, vede pasport městské zeleně a spolupracuje na jeho aktualizaci. 

6) odbor vnitřních věcí – odbor a jeho oddělení vykonávají podle statutu činnosti na úsecích 

majetku, poskytování informací, pracovněprávních vztahů, školství, mládeže, tělovýchovy    

a kultury, vnitřních věcí. 

– oddělení personální a mzdové – vykonává úkoly svěřené Statutem města Ostravy na úseku 

pracovněprávních vztahů. Vede a zpracovává personální a platovou agendu, v oblasti práva 

sociálního zabezpečení, zajišťuje účast zaměstnanců na preventivních prohlídkách, zajišťuje 

realizaci výběrových řízení ve smyslu ustanovení zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících 

územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.
89

 Ve vztahu                    

k rozhodovacím pravomocem orgánů městského obvodu zpracovává a předkládá materiály 

určené k jednání v RMOb a ZMOb Poruba.  

– oddělení sekretariátů – dle statutu na úseku poskytování informací vede evidenci 

informací poskytnutých městským obvodem nebo jeho orgány, které se vztahují k jejich 

                                                
87 Viz poznámka pod čarou č. 69. 
88 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=114/1992 > [cit. 2011-04-07]. 
89 Viz poznámka pod čárou č. 23. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=114/1992
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působnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
90

            

v platném znění a ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí,
91

 zpracovává ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu          

k informacím,
92

 v platném znění, výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, kterou 

předkládá RMOb Poruba, zasílá ji Magistrátu města Ostravy a zajišťuje její zveřejnění      

(na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup). Na úseku pracovněprávních 

vztahů zpracovává návrhy na stanovení a úpravy výše platů ředitelů příspěvkových 

organizací (Centra sociálních služeb Poruba, p.o. a Kulturního centra Poruba, p.o.). Ve 

vztahu k rozhodovacím pravomocem orgánů městského obvodu zpracovává a předkládá 

materiály určené k jednání v RMOb a ZMOb Poruba. Vede evidenci petic a stížností           

a podílí se na jejich vyřizování ve smyslu platných interních normativních aktů, zabezpečuje 

chod sekretariátů místostarostů a starosty a organizuje jejich pracovní program, sleduje 

technický stav vozidel městského obvodu, zajišťuje proškolování řidičů z povolání i řidičů 

referentských vozidel a vede k tomu průkaznou evidenci, vyřizuje pojistné události plynoucí 

z pojistných smluv k automobilům, vede evidenci Sbírky zákonů a zajišťuje nahlížení do ni, 

vede evidenci obecně závazných vyhlášek městského obvodu a přehled právních předpisů 

města, vede evidenci kontroly plnění usnesení a plnění úkolů Rady městského obvodu 

Poruba, koordinuje přípravu, zajišťuje vydání a vede evidenci interních normativních 

právních aktů Statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba                   

a Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Poruba, zajišťuje prohlubování                

a zvyšování kvalifikace úředníků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně 

samosprávných celků a o změně některých zákonů,   93 v platném znění a zákoníku práce,  

v platném znění, zajišťuje odborná školení a semináře pro členy zastupitelstva, vede 

přehledy o organizační struktuře ve formě organizačních schémat jednotlivých odborů a 

zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci, zajišťuje textaci usnesení z jednání Rady městského 

obvodu Poruba a zápisy z mimořádných rad.   

– oddělení vnitřní správy – v rámci samostatné působnosti  zabezpečuje výkon spisové 

služby ve vztahu k podatelně ÚMOb Poruba. Dalšími úkoly oddělení je vedení evidenci 

používaných razítek v rámci vymezené působnosti a vedení evidence publikací, 

zabezpečování po organizačně technické stránce jednání Rady městského obvodu Poruba,  

pořizování zápisu z jednání Rady městského obvodu Poruba.  

                                                
90

  < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=106/1999 > [cit. 2011-04-07]. 
91  < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=123%2F1998&number2=&name=&text= > [cit. 2011-

04-07]. 
92 Viz poznámka pod čarou č. 78. 
93 Viz poznámka pod čarou č. 85. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=106/1999
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=123%2F1998&number2=&name=&text
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– útvar civilní ochrany a Zastupitelstva městského obvodu Poruba – v oblasti samostatné 

působnosti zajišťuje připravenost městského obvodu na mimořádné události a podílí se       

na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva podle zákona        

č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému,
94

 seznamuje právnické a fyzické 

osoby v městském obvodu s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými    

a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva, za účelem výše uvedeného organizuje 

školení právnických a fyzických osob. V přenesené působnosti organizuje přípravu             

na mimořádné spadajících do kompetence civilní ochrany, zajišťuje připravenost městského 

obvodu na řešení krizových situací, podle pokynů magistrátu plní úkoly podle § 21 odst. 2 

zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení,
95

 ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 

ustanovení písm. b), seznamují právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení, podílí                       

se na zajišťování podmínek k provádění odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu podle pokynů magistrátu, podle pokynů magistrátu plní úkoly podle § 8 

zákona
96

 o zajišťování obrany České republiky a poskytuje údaje pro zabezpečení obrany 

státu, po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.  

– útvar interního auditu a finanční kontroly – v oblasti samostatné působnosti  kontroluje 

příspěvkové organizace, které zřídil MOb Poruba, vykonává veřejnosprávní kontrolu               

u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu městského obvodu, 

vyhotovuje roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok určenou 

primátorovi v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu o finanční 

kontrole, a to v písemné a v elektronické podobě. Roční zpráva, zahrnující též výsledky 

finančních kontrol příspěvkových organizací v působnosti městského obvodu je předkládána     

v termínu účetní uzávěrky, dohlíží nad zaváděním, udržováním a zdokonalováním vnitřního 

kontrolního systému podle zákona o finanční kontrole, organizuje termíny a rozsah předložení 

ročních zpráv příspěvkových organizací ve své působnosti tak, aby byly dodrženy termíny         

a rozsah stanovené obecně závazným předpisem. Další úkoly vykonávané útvarem interního 

auditu a finanční kontroly jsou v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole          

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).97  

– útvar prezentace a vztahů k veřejnosti – ve stanoveném rozsahu samostatné působnosti 

zabezpečuje úkoly spojené s vedením obvodní kroniky, rozhoduje o zadání veřejných 

                                                
94 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=239%2F2000&number2=&name=&text > [cit. 2011-

04-07]. 
95 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=240/2000 > [cit. 2011-04-07]. 
96 < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=222%2F1999&number2=&name=&text=> [cit. 2011-

04-07]. 
97 Viz poznámka pod čárou č. 60. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=239%2F2000&number2=&name=&text
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=240/2000
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=222%2F1999&number2=&name=&text
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zakázek malého rozsahu v rámci svěřené působnosti, zajišťuje prezentaci městského obvodu 

spočívající zejména, spolupracuje s odborem technickým a provozním na jejich zadání,       

a to dle příslušného interního normativního aktu městského obvodu Poruba, zabezpečuje 

organizačně technické práce související s činností letopisecké komise rady městského 

obvodu.  

Podrobnější výčet činností jednotlivých odborů a oddělení najdeme v Organizačním 

řádu Úřadu městského obvodu Poruba č. 2/2011, který je interním řídícím aktem ÚMOb 

Poruba.
98

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Informace o Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Poruba č. 2/2011 podali zaměstnanci ÚMOb 

Poruba. 
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5. ZÁVĚR 

 Vypracování této bakalářské práce bylo zaměřeno především na konkrétní případ 

organizace a fungování úřadu městského obvodu.  

  V  teoretické části jsem stručně uvedla vývoj obecního zřízení, od doby jeho počátku       

až po současnost. Při vypracování této části bakalářské práce jsem čerpala poznatky převážně       

z knižních odborných publikací. Všeobecně jsem poukázala na orgány obecního zřízení, na úkoly 

orgánů obecního zřízení a okrajově jsem se zmínila o počátcích rozvoje a průběhu vývoje 

statutárních měst.  

V praktické části bakalářské práce jsem se konkrétně zaměřila na SMO – MOb Poruba, 

provedla jsem analýzu jeho rozdělení na městské obvody a části městských obvodů. Okrajově 

jsem nastínila problém vyplývající z umístění Městského obvodu Pustkovec. Následně jsem se 

zaměřila na činnost MOb Poruba a ÚMOb  Poruba a porovnala jsem činnosti jednotlivých orgánů 

MOb Poruba s orgány MOb Ostrava-Jih. Provedla jsem krátkou komparaci činnosti orgánů obou 

výše uvedených úřadů, které jsou přehledně uvedeny v tabulkách a grafech tvořící přílohy           

č. 12 – č. 18  této bakalářské práce.  

V praktické části jsem také realizovala přehled organizačního rozboru ÚMOb Poruba, 

poukázala jsem na povinnosti jednotlivých odborů, oddělení popř. útvarů ÚMOb Poruba, 

v průběhu psaní této podkapitoly jsem se vždy odkazovala, na příslušný zákon, který musí být při 

výkonu konkrétní činnosti dodržován.  

Z dosavadních výsledků fungování obou obvodů vyplývá, že jejich činnost je aktivní,       

je nastartována správným směrem mířícím k obnově a rozvoji městských obvodů.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

atd.    - a tak dále  

CD   - kompaktní disk 

Czech POINT  - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 

ČSSD   - Česká strana sociálně demokratická 

ČR   - Česká republika 

EU   - Evropská unie 

KDU – ČSL  - Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

komise   - komise RMOb Poruba 

KSČM   - Komunistická strana Čech a Moravy 

max.   - maximálně 

např.    - například 

ODS   -  Občansko demokratická strana     
organizační řád - Organizační řád Úřadu městského obvodu Poruba 

p. o.   - příspěvková organizace 

pol. str.   - politická strana 

popř.   - po případě 

RMOb Poruba  - Rada městského obvodu Poruba 

SM   - statutární město 

SMO   - statutární město Ostrava 

Sb.   - sbírka 

statut   -   Statut města Ostravy 

stol.   - století 

TOP 09   - název politické strany (top = vrchol, špička ,09 = rok založení          

                                               politické strany)  

tzn.   - to znamená  

tj.    - to je 

ÚSC   - územně samosprávný celek 

ÚMOb Poruba - Úřad městského obvodu Poruba 

z.   - zákon 

z. a n.    - zákona a nařízení 

zákon o obcích -  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ZMOb Ostrava - Jih - Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava - Jih 

ZMOb Poruba  - Zastupitelstvo městského obvodu Poruba 

výbory   - finanční a kontrolní výbor ZMOb Poruba 

§   -  paragraf 
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