
Z ř i z o v a c í   l i s t i n a 
organizační složky – „ Služby obce Větřní“ 

----------------------------------------------------------------------- 
Zastupitelstvo obce Větřní usnesením  ze svého 4. zasedání dne  24.1.2011 v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2. písm. e)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s  
§ 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
 
                                                              v y d á v á    
s platností od 24.1.2011  Zřizovací listinu  organizační složky  – „Služby obce Větřní“ ,  
která  mění a nahrazuje  Zřizovací listinu vydanou usnesením z 29. zasedání 
zastupitelstva obce Větřní  dne 30.11.2009 
 
Zřizovatel: Obec Větřní 
                    Na Žofíně 191 
                    382 11 Větřní, 
                    IĆ 246 182 
zastoupená statutárním zástupcem  obce  starostou p. Mgr. Antonínem  Krákem 
 
Název a sídlo organizační složky: 
                     „Služby obce Větřní“ 
                      Na Žofíně 191 
                      382 11 Větřní 
Právní forma: organizační složka 
 
                                                                        I. 
 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
 
Obec Větřní  zřizuje organizační složku za účelem  zajišťování  

- zimní údržby komunikací v souladu s „Plánem zimní údržby místních 
komunikací“ 

- čistoty a úklidu komunikací 
- údržby veřejné zeleně v souladu se „ Seznamem udržované veřejné zeleně“ 
- údržby mobiliáře 
- běžné údržby  a oprav obecního majetku 
- údržby a oprav bytů a nebytových prostor v majetku obce 
- čistoty, úklidu a údržby hřbitova 
- údržby zeleně a mobiliáře dětských hřišť 
- zajišťování úklidu a údržby veřejných prostranství 
 
Služby obce plní další úkoly na základě rozhodnutí rady obce nebo zastupitelstva 
obce. 
Služby obce mohou provádět doplňkovou činnost  pro cizí na základě  vydaných 
oprávnění a v souladu s platnými zákony. 
  
 
 
 
 
 
 



                                                                        II. 
 

 osoby oprávněné jednat za organizační složku 
 
Osobou oprávněnou jednat za organizační složku je vedoucí služeb obce Větřní, nebo 
místostarosta obce.  Vedoucí služeb obce Větřní  je správcem rozpočtových prostředků 
na úseku  služeb obce. Práva a povinnosti správce rozpočtových prostředků se řídí 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.  
Vedoucí služeb obce odpovídá  za vedení evidence a zajištění údržby, zákonných revizí a 
prohlídek u veškerého obecního majetku.  

 
III. 

rozpočet organizační složky 
 
V rozpočtu obce Větřní jsou vyčleněny  roční provozní náklady na vyjmenované činnosti  
organizační složky. Organizační složka je povinna plnit určené úkoly co 
nejhospodárnějším způsobem tak, aby nebyly překračovány výdaje stanovené 
rozpočtem.  
  
                                                                         IV. 
 

Vymezení majetku předávaného do správy organizační složky 
 
Obec Větřní  jako zřizovatel organizační složky předává do správy organizační složky 
veřejných služeb k jejímu hospodářskému využití majetek, který je  vedený v evidenci 
obce Větřní  pro středisko „Služby obce Větřní“. 
 
Veškerý majetek, který organizační složka užívá a spravuje je majetkem obce Větřní. 
Organizační složka je povinna svěřený majetek spravovat pro hlavní účel k němuž byla 
zřízena. Tento majetek je povinna efektivně a ekonomicky využívat, pečovat o jeho 
ochranu a zvelebení. Svěřený majetek  organizační složka není oprávněna odepisovat, 
pronajímat, zatěžovat, vložit a zcizit. Organizační složka je povinna se podílet na 
inventarizaci svěřeného majetku.  
 
                                                                          V. 
 

Hospodaření organizační složky 
 
Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. 
Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. V rozpočtu 
zřizovatele jsou obsaženy veškeré příjmy a výdaje organizační složky. Organizační 
složka dbá, aby co nejhospodárnějším způsobem plnila určené úkoly.  
Zřizovatel nesvěřuje do působnosti organizační složky žádné příjmy ani výdaje 
související s její činností. Veškeré příjmy a výdaje organizační složky týkající se jejího 
hospodaření sleduje zřizovatel podle rozpočtové skladby a zabezpečuje je ve svém 
rozpočtu.  
 

 
 
 
 



VI. 
Zaměstnanci zařazeni do organizační složky 

 
Zaměstnanci zařazení do organizační složky jsou v pracovně právním vztahu ke 
zřizovateli tj. Obci Větřní. Všichni zaměstnanci zařazení do organizační složky jsou 
podřízeni vedoucímu služeb, nebo místostarostovi obce. 
Ve správě organizační složky bude i veškerý majetek v budoucnu pořizovaný 
z rozpočtových prostředků. Evidenci majetku   vede organizační složka a zároveň odbor 
financí a  rozpočtu OÚ Větřní. 
  
RO stanovuje počet zaměstnanců organizační složky  „Služby obce Větřní“  a jmenuje  a 
odvolává vedoucího služeb.  
 
 

VII. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Organizační složka  „Služby obce Větřní“ se zřizuje na dobu neurčitou 
 
Další  práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou uvedeny v této 
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 
 
Tato zřizovací listina je platná  a účinná  dnem schválení zastupitelstvem obce Větřní  
Tato zřizovací listina ruší  úplné znění Zřizovací listiny ze dne  30.11.2009 
 
Tato zřizovací listina je vyhotovená ve 3 výtiscích 
 
 
Ve Větřní dne  10.1.2011 
 
 
 
 
Ing. Pavel Štindl                                                                        Mgr. Antonín Krák 
  místostarosta                                                                                       starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


