
Příloha č. 1 - Náplně práce odborů Městského úřadu Rýmařov 

 

Odbor školství a kultury 
 

 

Odbor školství a kultury  

zabezpečuje v rozsahu platných právních předpisů úkoly na úseku činnosti škol a školských zařízení, školního 

stravování, rozvoje kultury (muzeum, knihovna, kino, vedení městské kroniky, spolupráce s církvemi), ochrany 

místních kulturních památek, využití volného času, tělovýchovy a sportu, rozvoje cestovního ruchu a propagace 

města, informační činnosti, zahraničních vztahů a spolupráce s partnerskými městy, administrativně zajišťuje 

činnost komise pro občanské záležitosti, komise pro výchovu, vzdělávání a sport, komise pro kulturu, cestovní 

ruch a mezinárodní vztahy.   

Příspěvkovými organizacemi spadajícími do působnosti odboru jsou mateřské školy, základní škola, středisko 

volného času, knihovna a muzeum. 

Činnost odboru na úsecích kultury, cestovního ruchu, mezinárodních vztahů a správa výše uvedených 

příspěvkových organizací patří do samostatné působnosti města, řízena je rozhodnutími volených orgánů 

města. 

Úsek státní správy ve školství:  

Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský 

zákon), v platném znění, a podle prováděcích předpisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 zpracovává návrh a změny rozpisu rozpočtu finančních prostředků na platy a náhrady platů, 

na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, odstupné a odvodů na zdravotní a sociální pojištění, ostatních 

nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí 

a žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním, na výdaje na učební pomůcky a dále na výdaje 

na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a školských zařízení a kvalitou 

vzdělávání (normativy, dohodovací řízení), a kontroluje dodržení těchto závazně a orientačně 

stanovených finančních prostředků, 

 pro krajský úřad zajišťuje podklady pro stanovení výše účelových dotací (včetně rozvojových programů 

a grantů), shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení (např. 

osobní spisy ředitelů škol a školských zařízení a jejich platové poměry, konkurzní řízení na funkce 

ředitelů škol zřizovaných obcemi, správní řízení pro vyřizování stížností z oblasti školství, vydávání 

informačního regionálního bulletinu, apod.), 

 v součinnosti se školami a školskými zařízeními zpracovává pro potřeby krajského úřadu šetření 

zejména v oblasti financování a zaměstnanosti. 

Úsek samosprávy ve školství: 

 zajišťuje povinnost obce vytvářet podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky a pro plnění povinné školní docházky ve smyslu platných zákonů, 

 zajišťuje náležitosti při zřízení nebo zrušení školy a školského zařízení města, jakož i při zařazení 

či vyřazení školy a školského zařízení, které město zřizuje, do školského rejstříku MŠMT ČR, 

 prostřednictvím komise pro výchovu, vzdělávání a sport uplatňuje zájmy města vůči školám a školským 

zařízením na území města,  

 plní povinnosti zřizovatele vůči školské radě na základní škole, 

 provádí přípravu návrhů rozpočtu a kontrolu čerpání příspěvků zřizovatele na investice, údržbu 

a opravy, provoz a činnost mateřských škol, základní školy a střediska volného času, 

 plní funkci odvětvového odboru dle Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím, 

 připravuje podklady pro vydání obecně závazných vyhlášek města Rýmařov na úseku školství, 

 eviduje a vyřizuje žádosti o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města pro školské a kulturní 

instituce, sportovní organizace a občanská sdružení. 



Příloha č. 1 - Náplně práce odborů Městského úřadu Rýmařov 

 

Kultura  

 vyřizuje žádosti o udělení výjimky k pořádání veřejné hudební produkce v době nočního klidu 

dle obecně závazné vyhlášky města Rýmařov  

 vede evidenci místních kulturně historických památek a odpovídá za jejich údržbu, 

 vede agendu Programu regenerace městské památkové zóny Rýmařov a koordinuje činnost komise 

pro regeneraci MPZ, 

 připravuje podklady pro vydání obecně závazných vyhlášek města Rýmařov na úseku kultury, 

prostřednictvím komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy uplatňuje zájmy města vůči 

kulturním zařízením, 

 provádí přípravu návrhů rozpočtu a kontrolu čerpání příspěvků zřizovatele na investice, údržbu 

a opravy, provoz a činnost Městské knihovny a Městského muzea. 

Úsek rozvoje cestovního ruchu a propagace města: 

 organizačně zajišťuje zahraniční kontakty a pobyt oficiálních zahraničních delegací, 

 zpracovává projekty pro získání dotačních titulů a grantů, 

 garantuje činnosti městského a turistického informačního střediska,  

 zajišťuje průběžnou aktualizaci internetových stránek a doplňování ostatního obsahu internetových 

stránek, 

 zabezpečuje publikování informací odborů a oddělení městského úřadu a informací o aktuálním dění 

ve městě, 

 získává, zpracovává a publikuje informace: 

- o připravovaných akcích pořádaných SVČ, knihovnou, muzeem a jinými spolky 

a sdruženími, 

- od organizací města (Městské služby, Byterm, Teplo, atd.),  

- od škol a školských zařízení na území města. 

Přestupky: 

 přijímá a vyřizuje petice dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, 

 řeší přestupky v souladu se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 eviduje žádostí o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyřizuje stížnosti, podněty a připomínky občanů a vede jejich evidenci ukládání sankcí a ochranných 

opatření, 

 každoročně poskytuje vždy ke dni 31. ledna statistické údaje o projednaných přestupcích správními 

orgány města Rýmařov za uplynulý kalendářní rok ke zpracování Ministerstvu vnitra, 

 zpracovává agendu kontrolního výboru, 

 provádí vyúčtování hotovostní platby vybraných blokových pokut ve správním řízení, 

 na požádání soudů, úřadů a jiných institucí podává zprávy o pověsti a chování občanů města 

a spádových oblastí. 

 

Rada města Rýmařov pověřila odbor školství a kultury k projednání přestupků podle: 

 § 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 § 7d odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,  

 § 35 odst. 1 písm. b) až p), § 36 odst. 1 písm. b) až d), h), i), k) až n), q) a § 36 odst. 2 až 9  zákona 

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 


