Obec
Zákon č. 128/2000 Sb.

Kraj
Zákon č. 129/2000 Sb.

Občan obce (ČR, trvalý Občan kraje (ČR,
pobyt, „cizinci“, nem.) trvalý pobyt v obci,
újezd, „cizinci“, nem.)

samostatné (rovnocenné) entity (pokud není
stanovena působnost kraje, vždy je příslušná
obec v oblasti územní samosprávy)

Samostatná působnost Samostatná působnost
– obecně závazné
– obecně závazné
vyhlášky
vyhlášky

Základním územním
samosprávným
společenstvím občanů

Územní společenství
občanů

Přenesená působnost – Přenesená působnost –
nařízení obce
nařízení kraje

Veřejnoprávní
korporací

Veřejnoprávní
korporací

Právnická osoba

Právnická osoba

Nejsou zřízení za
Nejsou zřízení za
účelem podnikání (NO) účelem podnikání (NO)
Mohou podnikat

Mohou podnikat

Má vlastní majetek a
samostatně hospodaří

Má vlastní majetek a
samostatně hospodaří

Vyvěsit na úřední desce Věstník právních
(plus další možnosti)
předpisů kraje (deska)
Zastupitelstvo –
veřejné (5 – 55 členů)

Zastupitelstvo –
veřejné (45 – 65 členů)

Rada –neveřejné (od 15 Rada – neveřejné (9 –
členů zastupitelstva) (5 11 členů)
– 11 členů)
Zastupitelstvo – zřizuje Zastupitelstvo – zřizuje
výbory (2 povinné –
výbory (3povinné – fin.,
finanční, kontrolní)
kon., vvz)

Může zakládat práv.os. Může zakládat práv.os.

Rada – zřizuje komise

Rada – zřizuje komise

Pečuje o všestranný
Pečuje o všestranný
rozvoj svého území a o rozvoj svého území a o
potřeby svých občanů potřeby svých občanů

Zvláštní typ komise
s přenesenou působ.

Zvláštní typ komise
s přenesenou působ.

Starosta (Primátor)
Místostarosta

Hejtman
Náměstek hejtmana

Tajemník obecního či Ředitel krajského
městského úřadu
úřadu
(Tajemník magistrátu)
Obecní (městský) úřad Krajský úřad – odbory,
(Magistrát) – odbory, oddělení
oddělení
Správce obce
Program rozvoje obce

Program rozvoje kraje

Rozpočet

Rozpočet

Závěrečný účet

Závěrečný účet

Přezkum hospodaření
(KÚ, auditor)

Přezkum hospodaření
(auditor)

Střednědobý výhled

Střednědobý výhled

Obecní policie
Dobrovolný svazek
obcí
Svaz měst a obcí

Asociace krajů

Dozor sam. půs. – KÚ a Dozor sam. půs. – stát
MV
(příslušná ministerstva)

Dozor přenesené půs.
MV a KÚ
Působnost sam. i
přenes. - Ústavní soud

Dozor přenesené p. –
stát (příslušná
ministerstva)
Působnost sam. i
přenes. - Ústavní soud

Kraje

Typy obcí
Obec

všechny obce

Město

3 000 obyvatel – stanoví
předseda PS po vyjádření
vlády

Statutá rní města (19) – se
může členit na městské
obvody nebo části
s v lastními orgány

Kladno, Č. Budějovice,
Plzeň, K. Vary , Ústí n. L.,
Liberec, H. Krá lové,
Pardub ice, J ihlava, Brno ,
Zlín, Olomouc, Ostra va,
Opava, Havířov, Most
Teplice, Mladá Bo leslav,
Karviná,

Krajská města

Sídlo k. úřadu (Praha – 2)

Správní krajská města

Původní kraje

Sídelní města
Obce dle pověření
(přenesená působnost)

Kraje (vyšší
územně správní
celky)

14

Správní kraje
(původní kraje)

8

NUTS 2 (regiony
soudržnosti)

8

NUTS
NUTS 0

Stát

Praha (Hlav.m.), Brno,
(Jihlava?, Olomouc?)

NUTS 1

Stát, země - ČR

I., II. a III. kategorie

NUTS 2 (regiony soudrž.)

8

NUTS 3

14 krajů

NUTS 4

77

NUTS 5

obce – 6242 obcí ČR

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
a) schva lovat program rozvoje obce,
b) schva lovat územní plán obce a regula ční plán a
vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou
vyhláškou,
c) schva lovat rozpo čet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a do časné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a
organiza ční slo žky obce, schva lovat jejich zřizovací
listiny,
f) ro zhodovat o za ložení nebo rušení právnických
osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny,
spo lečenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a
ro zhodovat o účasti v již za ložených právnických
osobách,
g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2
písm. c), na valnou hromadu obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast, a navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) ro zhodovat o vyhlášení místního referenda,

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce,
schva lovat dohody o změně hranic obce a o slučování
obcí,
l) stanov it po čet členů rady obce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu,
místostarosty a da lší členy rady obce (radní) a
odvolávat je z funkce,
n) určovat funkce, pro
zastupitelstva uvolněni,

které budou členové

o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a
další členy a odvolávat je z funkce,
p) volit starostu, místostarosty a další členy rady
obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet
členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě
uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a
zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a
odvolávat je z funkce,
r) stanovit výši odměn
zastupitelstva obce,

neuvolněným

členům

s) zřizovat a zrušovat obecní po licii,
r) rozhodovat o spolupráci obce s j inými obcemi a o
formě této spo lupráce,
u) ro zhodovat o zřízení a názvech částí obce, o
názvech ulic a dalších v eřejných prostranství,

r) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny
obce,
x) stanovit zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva obce,
y) ro zhodovat o peněžitých plnění poskytovaných
FO, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon
funkce členů výborů.

Zastupitelstvu obce je dá le vyhrazeno rozhodování o
těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí v četně vydání
nemovitostí podle zv láštních zákonů, převod bytů a
nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým
osobám v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů
ve výši nad 20 000,- Kč FO nebo PO v jednom
kalendářním ro ce,
c) poskytovaní dotací nad 50 000,- Kč v jednotlivých
případech občanským sdružením, humanitárním
organiza cím a jiným FO nebo PO působícím
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, so ciá lních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury,
vzdělávání a vědy, zdravotnictv í, protidrogových
aktivit, prev ence krimina lity a ochrany ŽP,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož
je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžit é vklady do PO
f) v zdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než
20 000,- Kč,

g) zastavení mov itých věcí nebo práv v hodnotě vyšší
než 20 tisíc Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18
měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 tisíc Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úv ěru
nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o
přev zetí ručitelského závazku, o přistoupení
k záva zku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých v ěcí,
l) emise ko munálních obligací.

Radě obce je vyhrazeno:
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného
rozpo čtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu
stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním
složkám za loženým nebo zřízeným zastupitelstvem
obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele
nebo zřizovatele podle zv láštních předpisů, nejsou-li
vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) ro zhodovat ve věcech obce jako jediného
spo lečníka obchodní společnosti,
d) vydávat na řízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty
předložené jí členy zastupitelstva obce nebo
komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu,
zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního
úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a
odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu
se zv láštním zákonem,
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady
obce (dá le jen "komise"), jmenovat a odvolávat z
funkce jejich předsedy a členy,

i) kontro lovat plnění úkolů obecním úřadem a
komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v
obecním úřadu a v o rganizačních slo žká ch obce,
k) ukládat pokuty ve v ěcech samostatné působnosti
obce (§ 56 až 58); tuto působnost může rada obce
sv ěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela
nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá
obecním úřadem v samostatné působnosti a
komisemi,
m) ro zhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv
o výpůjčce, tuto působnost může rada obce svěřit
příslušnému odboru obecního úřadu nebo
příspěvkové o rganizaci obce zcela nebo zčásti,
n) stanov it pravidla pro přijímání a vyřizování pet ic
a stížností,
o) schva lovat o rganiza ční řád obecního úřadu,
p) plnit úko ly stanovené zv láštním zákonem.

Starosta:
1) Starosta zastupuje obec navenek.
(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do
funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta
a místostarosta musí být občanem České republiky.
Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem
ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu
a stanov í jeho plat podle zv láštních předpisů; bez
souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a
odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
(4) Starosta
a) odpovídá za v časné objednání přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zv láštních
předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se
zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zv láštních
předpisů, pokud není v obci tajemník obecního
úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví
jim plat, jen není- li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu
svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých
věcech,

d) může požadovat po Po licii České republiky
spo luprá ci při zabezpečení místních zá ležitostí
veřejného pořádku,
e) odpov ídá za informování veřejnosti o činnosti
obce,
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích,
kde není tajemník obecního úřadu,
g) ro zhoduje o zá ležitostech samostatné působnosti
obce sv ěřených mu radou obce,
h) plní da lší úkoly stanovené tímto zákonem a
zv láštními zákony.

Obecní úřad
(1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta
(místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li
tato funkce zřízena , a zaměstnanci obce zařazení do
obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
(2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky
činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž
jsou začleněni zaměstnanci obce za řazení do
obecního úřadu.
(3) Obecní úřad
a) v oblasti samostatné působnosti

i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán
za městnavatele podle zv láštních právních předpisů
vůči uvo lněným členům zastupitelstva a tajemníkovi
obecního úřadu

1. plní úko ly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
nebo rada obce,

(5) Sta rosta svolává a zpravidla řídí zasedání
zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s
ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a
zápis z jednání rady obce.

b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1
písm. a) s výjimkou v ěcí, které patří do působnosti
jiného orgánu obce;

2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;

c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle
zv láštního zákona.
(4) V obcích s pověřeným obecním úřadem a v
obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce
tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem
obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka
obecního úřadu.

Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění
úko lů obecního úřadu v samostatné působnosti i
přenesené působnosti starostovi.
Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního
úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu
ustanoven, plní jeho úkoly starosta.

Tajemník obecního úřadu
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou
věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo
zv láštnímu orgánu obce,
b) plní úko ly uložené mu zastupitelstvem obce, radou
obce nebo starostou,
c) stanov í podle zv láštních právních předpisů platy
všem za městnancům obce za řazeným do obecního
úřadu,
d) plní úkoly statutárního o rgánu zaměstnavatele
podle
zv láštních
právních
předpisů
vůči
za městnancům obce za řazeným do obecního úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád
obecního úřadu a da lší vnitřní směrnice obecního
úřadu, nevydává-li je rada obce.
f) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání
zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem
po radním.

g) Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat
funkce v politických stranách a v politický ch
hnutích.

Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno:
a) předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
b) předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení
právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se
zákonem,
c) vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
d) koo rdinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat
programy ro zvoje územního obvodu kraje podle
zv láštních zákonů, zajišťovat jejich rea liza ci a
kontro lovat jejich plnění,
e) schva lovat územně plánovací dokumentaci pro
území kraje a vyhlašovat její závazné části obecně
závaznou vyhláškou kraje,
f) schva lovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na
území kraje, zajišťovat jejich rea liza ci a kontrolovat
jejich plnění,

k) zřizovat a rušit příspěvkové organiza ce a
organiza ční slo žky kraje; k tomu schvalovat jejich
zřizovací listiny,
l) rozhodovat o za lo žení a rušení právnických osob,
schva lovat jejich zakladatelské listiny , spo lečenské
smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, ro zhodovat o
účasti v již za ložený ch právnických osobách,
m) delegovat zástupce kraje, na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou
účast,
n) navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů
obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou
účast, a navrhovat jejich odvolání,
o) volit a odvolávat hejtmana, zástupce hejtmana
náměstka (náměstky) hejtmana a další členy rady z
řad svých členů a odvolávat je z funkce,

g) vo lit zástupce kraje do reg ionálních rad reg ionů
soudržnosti,

p) stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i
funkce, pro které budou členové zastupitelstva
uvolněni a od kterého dne,

h) stanov it rozsah základní dopravní obslužnosti pro
území kraje,

q) zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat
jejich předsedy a členy,

i) ro zhodovat o spoluprá ci kraje s jinými kraji a o
meziná rodní spo lupráci,

r) ro zhodovat o odměnách neuvolněným členům
zastupitelstva a o odměná ch,

j) schva lovat rozpo čet kraje a schvalovat závěrečný
účet kraje,

s) stanovit zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva,

t) ro zhodovat o peněžitých plněních spojených s
výkonem funkce členů výborů, komisí a zv láštních
orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva,
u) udělovat ceny kraje,
v) plnit da lší úkoly stanovené zákonem.

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o
těchto majetkoprávních úkonech kraje:
a) nabytí a převod nemov itých věcí,
b) poskytování věcných a peněžitých darů podle
zv láštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné
fyzické nebo právnické osobě v kalendá řním roce,
c) poskytování dotací občanským sdružením,
humanitárním organizacím a jiným právnickým a
fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti
mládeže, spo rtu a tělovýchovy, sociá lních služeb,
podpory rodin, požá rní ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktiv it,
prevence krimina lity a ochrany zv ířat a životního
prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické
nebo právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li
se o účelové dotace z prostředků státního rozpo čtu,
d) poskytování dotací obcím z ro zpo čtu kraje a
kontrola jej ich využití,
e) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než
200 000 Kč,
f) zastav ení movitých v ěcí nebo práv v hodnotě vyšší
než 200 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18
měsíců,
h) postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,

i) uzav ření smlouvy o přijetí a poskytnutí úv ěru,
půjčky , o převzetí ručitelského závazku, o
přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení,
j) zastavení nemovitostí,
k) emise v lastních obligací,
l) stanovení majetkové účasti na podnikání jiných
právnický ch osob,
m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických
osob.

Radě kraje je vyhrazeno:
a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného
rozpo čtu, provádět ro zpo čtová opatření v rozsahu
svěřeném zastupitelstvem,
b) stanovit počet zaměstnanců kraje za řazených do
krajského úřadu, do zv láštních orgánů kraje a do
organiza čních slo žek a objem prostředků na platy
těchto zaměstnanců,
c) na návrh ředitele krajského úřadu jmenovat a
odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v
souladu se zv láštním zákonem; jmenování nebo
odvolání vedoucích odborů bez návrhu ředitele je
neplatné,
d) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady,
jmenovat a odvolávat z funkce jej ich předsedy a
členy,
e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti
samostatné působnosti a kontro lovat jejich plnění,
f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem
v samostatné působnosti,
g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a
právnických osob z územního obvodu kraje,
h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic
a stížností,

i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve
vztahu k právnickým osobám, organizačním
slo žká m, které byly zřízeny nebo založeny krajem
nebo které by ly na kraj převedeny zv láštním
zákonem, v četně jmenování a odvolávání jejich
ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu
prav idelně jedenkrát ro čně projednávat zprávu o
jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly
za lo ženy nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření
k nápravě,
j) ro zhodovat ve věcech kraje jako jediného
spo lečníka obchodní společnosti,
k) vydávat na řízení kraje,
l) ro zhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o
výpůjčce; tuto působnost může rada svěřit
příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo z
části,
m) projednávat a řešit návrhy, připomínky a
podněty předložené j í členy zastupitelstva nebo
komisemi rady.

Rada rozhoduje o těchto majetkoprávních
úkonech kraje:
a) o poskytování dotací občanským sdružením,
humanitárním organizacím a jiným právnickým a
fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže,
sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory
rodin, po žární o chrany, kultury a vzdělávání, vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktiv it, prevence
krimina lity a ochrany zv ířat a životního prostředí;
tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu
občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci
nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v
kalendářním ro ce,
b) o vzdání se práva a prominutí pohledávky
nepřevyšující 200 000 Kč,
c) o zastavení mov itých v ěcí nebo práv v hodnotě
nepřevyšující 200 000 Kč,
d) o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti
nepřevyšující 18 měsíců,
e) o nabytí a převodu movitých v ěcí na kraj včetně
peněz,
f) o poskytování věcný ch a finančních darů do 100
000 Kč v jednotlivých případech.

Hejtman:

Krajský úřad:

a) spo lu s náměstkem hejtmana podepisuje právní
předpisy kraje,

a) přezkoumává ro zhodnutí vydaná orgány obce v
řízení podle zv láštních zákonů, pokud není zákonem
tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo
zákon nestanoví jinak,

b) po předcho zím souhlasu ministra vnitra jmenuje
a odvolává ředitele v souladu se zv láštním zákonem;
jmenování nebo odvo lání ředitele bez předchozího
souhlasu ministra vnitra je neplatné,
c) stanoví podle zv láštního předpisu plat řediteli a
ukládá mu úkoly,
d) na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon
přenesené působnosti zv láštní o rgány,
e) odpov ídá za včasné objednání přezkoumání
hospodaření kraje za uplynulý ka lendářní rok,
f) zajišťuje ochranu utajovaných skutečností,

b) ukládá sankce podle zákona,
c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
d) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu
informa čního
systému
kompatibilního
s
informa čními systémy veřejné správy,
e) o rganizuje kontroly výkonu přenesené působnosti
obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá
příslušnému ministerstvu, popřípadě v ládě, návrhy
na potřebná opatření,

g) odpov ídá za informování občanů o činnosti kraje,

f) zřizuje
zá ležitosti,)

h) vykonává další úkoly v samostatné nebo
přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny
zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon,

g) vykonává další působnosti sv ěřené mu zákonem.

i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán
za městnavatele podle zv láštních předpisů vůči
uvo lněný m členům zastupitelstva a řediteli.

funkci

koordinátora

pro

romské

Ředitel KÚ:
a) zajišťuje úko ly v přenesené působnosti kraje
vyplývající ze zv láštních zákonů,
b) podává ministerstvu návrhy na pozastavení
obecně závazných vyhlášek obcí a nařízení obcí nebo
jejich jednotlivých ustanovení podle zv láštních
zákonů,
c) podle zv láštních předpisů plní vůči za městnancům
kraje za řa zeným do krajského úřadu funkci
statutárního orgánu za městnavatele,
d) stanoví podle zv láštních předpisů platy
za městnancům kraje zařazeným do krajského
úřadu,
e) je nadřízeným všech za městnanců kraje
za řa zený ch do krajského úřadu a kontroluje jejich
činnost,
f) vydává zejména organiza ční a pracovní řád,
spisový řád a skartační řád krajského úřadu,
g) je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání
na řízení kraje,
h) určuje po projednání s hejtmanem své zástupce,
i) plní úko ly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo
hejtmanem.
j) plní úkoly stanovené v samostatné působnosti
zastupitelstvem a radou a další úkoly stanovené
zákonem.

