
Pravomoc rady obce je definová na Zá konem č. 128/2000 Sb., o obcích, §  102. Rada obce 

je výkonným orgá nem obce v oblasti samostatné pů sobnosti a ze své činnosti odpovídá  

zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené pů sobnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen 

stanoví-li tak zá kon. 

 

Radě obce je vyhrazeno: 

 

v zabezpečovat hospodaření obce podle schvá leného rozpoč tu, provádě t rozpoč tová  opatření 

v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,  

v plnit vů č i právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle 

zvláštních předpisů , nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce,  

v rozhodovat ve vě cech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,  

v vydávat nařízení obce,  

v projednávat a řešit návrhy, připomínky a podně ty předložené jí č leny zastupitelstva obce 

nebo komisemi rady obce,  

v stanovit rozdě lení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddě lení 

obecního úřadu,  

v na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů  obecního úřadu v 

souladu se zvláštním zákonem,  

v zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce (dá le jen "komise"), jmenovat a 

odvolávat z funkce jejich předsedy a č leny,  

v kontrolovat plně ní úkolů  obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné pů sobnosti 

obce,  

v stanovit celkový počet zamě stnanců  obce v obecním úřadu a v organizačních složkách 

obce,  

v ukládat pokuty ve vě cech samostatné pů sobnosti obce; tuto pů sobnost mů že rada obce 

svě řit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zč ásti,  

v přezkoumávat na základě  podně tů  opatření přijatá  obecním úřadem v samostatné 

pů sobnosti a komisemi,  

v rozhodovat o uzavírání ná jemních smluv a smluv o výpů jč ce; tuto pů sobnost mů že rada 

obce svě řit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspě vkové organizaci obce zcela 

nebo zč ásti,  

v stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,  

v schvalovat organizační řád obecního úřadu,  

v plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.  

 


