Odbor investice a rozvoj města (odbor IRM)
(1) Na úseku investiční činnosti:
1) navrhuje roční plán investičních akcí města ve spolupráci s organizacemi zřízenými
městem a finančním odborem; návrh je podkladem pro stanovení rozpočtu města
na daný rok, v němž je zohledněno i čerpání dotací ze státních či evropských fondů,
2) připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města (např. příprava
projektové dokumentace akce, jednání s vlastníky pozemků ve věcech technických,
dotčenými orgány a správci sítí, žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení,
inženýrská činnost, technický dozor investora, žádosti o kolaudaci, předání
dokončené investice správci nebo uživateli, příprava návrhů pro rozhodování orgánů
města),
3) zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru nemovitostí
a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,
4) zpracovává statistické výkazy o investiční výstavbě,
5) zabezpečuje řádný průběh zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
dle schválené vnitřní Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako
zadavatele veřejných zakázek,
6) poskytuje nezbytně nutnou součinnost společnosti provádějící zadavatelskou
činnost na základě smluvního vztahu při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, připravuje podklady
pro rozhodování orgánů města o úkonech města, jako zadavatele veřejných
zakázek,
7) v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dává vyjádření
k záměrům investorů v územním či stavebním řízení,
8) vypracovává a zajišťuje veškeré podklady potřebné pro vypracování žádostí
o dotace ze státních a evropských rozpočtů na investiční akce města,
9) zajišťuje fyzickou realizaci investičních akcí financovaných ze státních a evropských
rozpočtů v souladu s pravidly nastavenými v žádosti o dotaci,
10) zajišťuje podklady pro pravidelné monitorovací zprávy prováděné v době
udržitelnosti projektu dle požadavků jednotlivých dotačních titulů,
11) spolupracuje při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města,
12) zajišťuje činnost při poskytování státní finanční podpory z programu regenerace
městských památkových zón a vydává rozhodnutí o poskytnutí účelového
finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón, na obnovu nemovité kulturní památky ve
městě, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů.
(2) Na úseku rozvoje města
1) zajišťuje a zpracovává podklady pro tvorbu strategického plánu rozvoje města,
2) zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje.

