Odbor školství, památkové péče, kultury,
tělovýchovy a cestovního ruchu
(Odbor OŠPPKTvaCr)

Vedoucí odboru

referent samosprávných činností města

Oddělení správy školství
vedoucí oddělení - rozpočet, rozbory,
personální a platová agenda, výkaznictví
referent – rozpočet, rozbory, výkaznictví

Oddělení památkové péče
vedoucí oddělení – památková péče a dotace
referent – památková péče

Působnost odboru:









v přenesené působnosti vedení agendy školství, památkové péče, válečných hrobů a pietních míst,
přestupků ze zákona autorského a památkové péče, zajišťování agend dotačních programů
Ministerstva kultury ČR;
v samostatné působnosti vedení agendy školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu;
příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu města, sledování jeho plnění;
legislativní činnost v oblasti samostatné působnosti odboru;
zpracování materiálů pro jednání orgánů města;
koordinace rozvoje knihoven a knihovnictví, cestovního ruchu, vydavatelské činnosti, vytváření,
uchování, rozvoj a podpora kulturně výchovné činnosti a neprofesionálního umění pro správní
obvod města;
zajišťování agendy vyplývající ze zřizovatelské funkce vůči školským příspěvkovým organizacím,
Kulturnímu centru Rakovník a Městské knihovně Rakovník včetně jejich metodického řízení a
finanční kontroly;
zpracovávání zásad pro poskytování finanční podpory města na úseku kultury a sportu, životního
prostředí, školství a prevence sociálně patologických jevů.

Referent samosprávných činností města:










zajišťování agendy vyplývající ze zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím města ve
školství, kultuře a cestovním ruchu, včetně zpracování návrhů na stanovení výše příspěvku a
finanční kontroly jejich použití a v oblasti školství navazujících činností vyplývajících ze zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(samosprávné činnosti);
agenda plateb obcí za výdaje školských zařízení sloužících základní škole za žáky s trvalým
pobytem v obci, která tvoří společný školský obvod této školy;
zajišťování konkurzních řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem na
úseku školství;
zpracovávání a zajišťování agendy poskytování dotací na úseku kultury, zájmových spolků, a
životního prostředí vč. kontroly jejich vyúčtování a přípravy podkladů pro jednání orgánů města;
zpracovávání návrhů směřujících k vytváření podmínek důležitých pro rozvoj a uspokojování
potřeb občanů v oblasti školství, kultury, sportu a cestovního ruchu;
evidence smluv a objednávek administrovaných odborem a zajištění jejich zveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
vedení evidence oznámení o konání shromáždění občanů na území města;
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.

Oddělení správy školství:


výkon přenesené působnosti na úseku školství spočívající zejména
- ve zpracování návrhu rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se
zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy a jejich předávání krajskému
úřadu;
- ve zpracování a předkládání rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu
krajskému úřadu;
- ve zpracovávání podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných
krajským úřadem podle zvláštních předpisů;
- v předávání údajů z dokumentace škol;
vše vztahující se ke školám a školským zařízením zřizovaným obcemi ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností;





vedení platové a personální agendy statutárních zástupců příspěvkových organizací zřízených
Městem Rakovník v oblasti školství a kultury a zpracovávání podkladů pro jednání orgánů města;
zajišťování agendy poskytování dotací z rozpočtu Města Rakovník na úseku tělovýchovy a
prevence sociálně patologických jevů a příspěvků ve školství, kontrola jejich vyúčtování a
zpracovávání podkladů pro jednání orgánů města;
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.

Oddělení památkové péče:







výkon přenesené působnosti dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči spočívající
zejména v:
- podílu na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování
střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek;
- zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které
nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, a
v souvislosti s tím vydávání jako dotčeného orgánu na návrh nebo z vlastního podnětu
závazného stanoviska a poskytování dalších podkladů do řízení vedených jinými správními
úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních předpisů;
- administraci dotačního programu Ministerstva kultury České republiky „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“;
- uplatňování stanovisek k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá
kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny ve své působnosti a ve vztahu k tomuto
území uplatňování stanovisek k vymezení zastavěného území;
- usměrňování péče o kulturní památky zajišťované obcemi;
- vykonávání státní správy na úseku státní památkové péče a dozírání v rozsahu své působnosti
na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení;
koordinaci jednotného označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou
nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými
mezinárodními smlouvami;
- vykonávání dozoru při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních
úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
zajišťování agendy přestupků na úseku kultury podle autorského zákona a zákona o památkové
péči;
výkon přenesené působnosti dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a
o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;
v samostatné působnosti vedení agendy programu Ministerstva kultury České republiky „Program
regenerace MPR a MPZ“;
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.

Působnost odboru je promítnuta v pracovních náplních jednotlivých referentů, vedoucích
oddělení a vedoucího odboru.

Při své činnosti se odbor řídí zejména těmito právními předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní
docházky
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických
pracovníků a jejich platovém zařazení
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě
Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze
státního rozpočtu pro základní školy, střední školy a konzervatoř zřizovanou krajem obcí nebo
svazkem obcí
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a
zákona o vyvlastnění
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon)
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole)

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění zákonů č.
309/2002 Sb., zákona č. 320/2003 Sb., a zákona č. 123/2003 Sb.
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon)
Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
Veškeré vyjmenované předpisy v platném znění.

