Tajemník úřadu
(1) Tajemník úřadu plní úkoly stanovené obecním zřízením (§ 110 odst. 4) a zvláštními
právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu, plní
úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu a podle zákona
o úřednících územních samosprávných celků plní úkoly vedoucího úřadu.
(2) Tajemník úřadu zejména:
a) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech
přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
b) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti
města, přičemž zavazovat město může pouze tehdy, je-li k tomu oprávněn právním
předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu
města,
c) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků úřadu, kteří jsou mu
bezprostředně podřízeni, a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
d) stanovuje v souladu se zákoníkem práce platy pracovníkům úřadu, o výši jejich
osobních příplatků, a rozhoduje o poskytnutí odměn zaměstnancům úřadu,
e) organizuje v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků
vzdělávání pracovníků úřadu,
f) plní úkoly a využívá oprávnění stanovená mu vnitřními předpisy města a usneseními
zastupitelstva a rady,
g) rozhoduje při kompetenčních sporech mezi organizačními jednotkami úřadu
a zajišťuje koordinaci činnosti organizačních jednotek úřadu,
h) je oprávněn účastnit se pracovních porad organizačních jednotek úřadu,
i) koordinuje zabezpečování úkolů města jako zaměstnavatele v péči o bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, vyplývající ze zákoníku práce, zákona o ochraně
veřejného zdraví a dalších souvisejících právních předpisů,
j) řídí činnost oddělení tajemníka,
k) k řídící činnosti tajemník využívá vedle porad zejména příkazy tajemníka, interní
sdělení a operativní řízení,
l) s hlasem poradním se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a jednání rady
města.
(3) Tajemník úřadu písemně pověřuje pracovníky úřadu
a) prováděním úkonů ve správním řízení podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (oprávněné úřední osoby),
b) projednáváním přestupků a jiných správních deliktů uložením pokuty v blokovém
řízení (pokuty uložené na místě v příkazním řízení); působnost jednotlivých
organizačních jednotek úřadu při projednávání a rozhodování ve věcech přestupků
a jiných správních deliktů není vydaným pověřením dotčena.
V zájmu zabezpečení nestranného výkonu státní správy není členem žádné politické strany
ani hnutí.

