Seznam oblastí činnosti městyse Koloveč
za které jsou ve volebním období 2018 – 2022 z titulu své funkce přímo a osobně
odpovědni Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč, Petr Hájek, místostarosta
městyse Koloveč a Bc. Josef Štibraný, tajemník městyse Koloveč.

1. Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč:
-

-

činnosti vyplývající z pozice statutárního orgánu obce uvedené v ust. § 102 a §103
zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)
reprezentace městyse navenek, jednání s ostatními obcemi a jejich úřady, kraji a
jejich úřady, ORP, ministerstvy, ostatními úřady, soudy, PČR, ostatními
právnickými a fyzickými osobami, s médii, se svazky obcí, MAS, místními spolky
apod.
vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení městyse
hospodaření, účetnictví, rozpočet městyse
dotace, finanční podpory městyse
smluvní vztahy
chod příspěvkových organizací obce
školství
kultura a společenský život (ve spolupráci s místostarostou a místními spolky)
územní rozvoj, výstavba
veřejné zakázky
požární ochrana, krizové řízení, integrovaný záchranný systém
vedení jednání zastupitelstva a výborů či komisí městyse

2. Petr Hájek, místostarosta městyse Koloveč:
-

-

zastupování starosty městyse Koloveč v době jeho nepřítomnosti
správa, údržba, péče a ochrana veškerého movitého a nemovitého majetku
městyse Koloveč, zejména veškeré občanské vybavenosti, veřejné zeleně, místních
komunikací, chodníků a odstavných ploch, kanalizace a ČOV, vodojemu a
vodovodu, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, lesních porostů atd.
správa a údržba veřejných prostranství
veřejný pořádek a bezpečnost
ochrana životního prostředí a zemědělského půdního fondu
výstavba, realizace investičních a neinvestičních akcí
další úkoly jemu svěřené starostou městyse Koloveč

3. Bc. Josef Štibraný, tajemník městyse Koloveč:
-

bydlení v obecních bytech
ochrana a rozvoj zdraví
sociální věci včetně pečovatelské služby
opatrovnictví
pohřebnictví
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-

odpadové hospodářství
příprava podkladů pro jednání zastupitelstva městyse Koloveč, výborů, komisí
kultura, společenský život (ve spolupráci se starostou a místními spolky
dopravní obslužnost a veřejná doprava
další úkoly jemu svěřené starostou městyse Koloveč

V Kolovči dne: 30.10.2018
Zpracoval: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč
Schválilo zastupitelstvo městyse Koloveč na veřejném zasedání dne 30.10.2018

2

