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Zákon o obcích (nejen) v kontextu hospodaření

Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ČASOVÁ DOTACE

1. Obec, její orgány a vztahy mezi nimi 2 výukové hodiny
2. Kompetence orgánů obce (se zaměřením na hospo-

daření) 2 výukové hodiny

3. Občan, zastupitel a úředník 2 výukové hodiny
4. Související aspekty 2 výukové hodiny
Celková doba vzdělávání 8 výukových hodin

Anotace: Kurz si klade za cíl prohloubit znalosti a dovednosti úředníků v oblasti 
aplikace vybraných ustanovení zákona o obcích a některých souvisejících práv- 
ních předpisů. V průběhu výuky budou cílové skupině předány poznatky z kaž-
dodenní praxe tak, aby úředníci neučinili chybu, která mnohdy vede k  postihu 
za nesprávné rozhodnutí (zejména pokud právní jednání neučiní k tomu kompe-
tentní orgán). Kurz je určen primárně těm úředníkům, kteří připravují podklady 
k rozhodnutí příslušných orgánů obce, vedoucím úředníkům, kteří tyto podklady 
kontrolují, dále úředníkům zařazeným do odborů investic a majetku a finančních 
odborů obecních úřadů.

Časová dotace: 8 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Obec, její orgány a vztahy mezi nimi

Postavení obce v systému veřejné správy. Zastupitelstvo, rada, starosta, obec-
ní úřad a jednotlivé odbory. Výbory zastupitelstva, komise rady, komise se svě- 
řeným výkonem přenesené působnosti, zvláštní orgány obce. Místostarosta 
a tajemník. Vybrané interní předpisy obce.

2. Kompetence orgánů obce (se zaměřením na hospodaření)
Vyhrazené a nevyhrazené kompetence orgánů obce. Atrahování a delegování 
pravomocí (význam směrnic). Význam zápisů a usnesení. Praktické poznatky k hos- 
podaření s majetkem obce. Proces uzavírání smluv prakticky. Odpovědnost v ob-
lasti dotací, strategického a finančního plánování. 

3. Občan, zastupitel a úředník
Práva a povinnosti občana a jejich realizace v praxi. Práva a povinnosti zastupite-
le. Práva a povinnosti úředníka. Vztahy mezi občany, zastupiteli a úředníky. Střet 
zájmů a neslučitelnost funkcí.

4. Související aspekty
Základy rozpočtové odpovědnosti a přezkoumání hospodaření. Zveřejňování 
dokumentů na úřední desce a na internetu. Jak na vyřizování žádostí podle zá-
kona č. 106/1999 Sb. Finanční kontrola. Kontrola působnosti obcí.
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