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Organizační schéma městyse: 
 

1.5.1. 
Nejvyšším orgánem městyse je zastupitelstvo, které má 15 členů. Rada městyse má 5 členů.  
 
Starosta městyse řídí přímo jednotlivá pracoviště městyse, kterými jsou: 

• matrika  
• správa daní a místní poplatků 
• účtárna 
• správa lesů 
• údržba veřejných prostranství městyse 
• informační centrum městyse Krucemburk 
• údržbové a rekreační služby pro obyvatelstvo 
• pečovatelská služba 
• správa místního kina 
• knihovnické služby 
• ČOV Krucemburk. 

 
1.5.2. 

Orgány zastupitelstva městyse  § 117 zákona o obcích: 
• finanční výbor 
• kontrolní výbor 

Výbory pracují podle schváleného plánu práce, svá stanoviska a náměry předkládají 
zastupitelstvu městyse.  
 
Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva městyse. 
 

1.5.3. 
Orgány rady městyse: § 122 zákona o obcích  
 

• Komise kulturní 
• Komise společenská 
• Komise tisková  
• Komise životního prostředí 

 
V případě potřeby  rady městyse lze tyto orgány rozšířit o následující komise: 
 

• komise sociální a zdravotní 
• komise sportovní 
• komise bytová 
• komise stavební 

 
Komise pracují podle schváleného plánu práce, svá stanoviska a náměty předkládají radě 
městyse. 
 
Rada městyse na základě zvláštních ustanovení této směrnice o inventarizaci majetku, 
pohledávek a závazků jmenuje inventarizační /popř. likvidační/ komisi. Práce těchto komisí 
končí předáním výsledné zprávy o inventarizaci popř. likvidaci majetku. 
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1.5.4. 
Úřad městyse  vykonává činnosti v rámci příslušných ustanovení a to především § 109 zákona 
o obcích. 
 
Úřad městyse tvoří starosta, místostarosta, a zaměstnanci městyse, zařazení do úřadu městyse. 
V čele úřadu městyse je starosta. 
 
Všechny listiny, které jsou vyhotoveny orgány městyse a týkají se otázek samostatné 
působnosti městyse, se v záhlaví označují uvedením" MĚSTYS  KRUCEMBURK" a jsou 
opatřeny razítkem se stejným názvem: "MĚSTYS KRUCEMBURK". 
 
Všechna písemná opatření starosty, rady a jejich orgánů v otázkách přenesené působnosti 
státní správy se v záhlaví označují "ÚŘAD MĚSTYSE KRUCEMBURK" a jsou opatřeny 
razítkem se stejným názvem: " ÚŘAD MĚSTYSE KRUCEMBURK". 
 

1.5.5. 
Městys  svoje hospodaření vykazuje v rámci  h l a v n í  činnosti ve funkčním a druhovém 
třídění rozpočtové skladby. 
Ve vedlejší hospodářské činnosti, která se provozuje od data 1. 10. 2007. Hospodaření je 
vedeno současně s hlavní činností na základě směrné účetní osnovy a vedení účetnictví pro 
ÚSC. Hospodářská činnost: ČOV a kanalizace Krucemburk, Služby v rekreačním středisku 
Řeka, Správa lesů. 
 


