ORGANIZACE A ŘÍZENÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
VIMPERK
Celkem zaměstnanců 120
z toho úředníků (88)
z toho neúředníků (32)

aktuální stav k 01.02.2020
ZASTUPITELSTVO (17)

RADA (5)
s. r. o.
- Městská správa domů
- MĚSTSKÉ LESY VIMPERK
- Městské služby Vimperk

STAROSTKA (1)

-

příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Vimperk
ZŠ Vimperk, Smetanova 405
ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268
MŠ Vimperk, 1. máje 180
MŠ Vimperk, Klostermannova 365

ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY
BEZPEČNOSTNÍ RADA (8)

MÍSTOSTAROSTA (1)

KONTROLNÍ PRACOVNÍK (1) (1)

MĚSTSKÁ POLICIE (18)

ODBOR ROZVOJE (2)

POVODŇOVÁ KOMISE
(9)
- dotace, strategie
KOMISE SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
(8)

TAJEMNÍK (1) (1)
KOMISE
OSADNÍ VÝBOR
BOUBSKÁ (3)
OSADNÍ VÝBOR
BOŘANOVICE (3)

OSADNÍ VÝBOR
LIPKA (3)

KONTROLNÍ (5)

OSADNÍ VÝBOR
U SLOUPŮ (3)

FINANČNÍ (5)

OSADNÍ VÝBOR
HRABICE (5)

správní činnost
přestupky
EO
matrika
OP
CD
vnitřní věci
pomocné
činnosti
- informatika

-

ODBOR FINANČNÍ
(8) (8)

ODBOR
HOSPODÁŘSKÝ A
BYTOVÝ (3) (3)

-

-

rozpočet
účetnictví
poplatky
vymáhání
pohledávek
- DPH

SPORTOVNÍ (7)

byty
nebytové prostory
pronájem
hrací přístroje
prodej
hroby
majetek

KANCELÁŘ STAROSTY (5) (2)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA (4)

- podatelna
- spisovna
- servis starosty, místostarosty,
tajemníka
- protokol
- doručování zásilek
- krizové řízení
- petice, stížnosti
- Czech POINT

BYTOVÁ (7)

VÝBORY

ODBOR VNITŘNÍCH
VĚCÍ (14) (13)

PERSONÁLNÍ PRACOVNÍK
(1) (1)

KULTURNÍ (5)

DOPRAVNÍ (9)
REDAKČNÍ RADA
VIMPERSKÝCH NOVIN
(7)
KOMISE PREVENCE
(9)

ODBOR VÝSTAVBY A
ÚZ. PLÁNOVÁNÍ
(10) (9)
- územní řízení
- stavební řízení
- územně
plánovací
dokumentace
- státní dohled
- přestupky
- vyvlastňování
pozemků a
staveb

ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ (8) (8)

-

ochrana přírody
vod. hospodářství
ochrana ZPF
myslivost
st. správa lesů
ochrana ovzduší
odpadové
hospodářství
- rybářství
- zemědělství

ODBOR SOC. VĚCÍ A
ZDRAVOTNICTVÍ
(10) (9)
- sociální péče
- ZTP
- sociálně-právní
ochrana dětí
- ekonomika
sociální péče
- TAXÍK MAXÍK

ODBOR ŠKOLSTVÍ,
KULTURY A CEST.
RUCHU (5) (5)
-

ekonomika školství
kultura, sport, CR
turistika
prevence
památky
rozpočty školství
Informační centrum
(2)

ODBOR DOPRAVY A
SIL. HOSPODÁŘSTVÍ
(20) (20)
-

sil. hospodářství
doprava
registr vozidel
řidič. oprávnění
řidič. průkazy
přestupky
sil. správní úřad
spec. stav. úřad
dopravní značení
bodový systém

ODBOR OBECNÍ
ŽIVNOSTENSKÝ
ÚŘAD (4) (4)
- registrace a
kontrola
živnostenského
podnikání
- evidence a
kontrola
podnikání
v zemědělství
- přestupky

ODBOR INVESTIC A
ÚDRŽBY (7) (5)

-

údržba majetku
investiční činnost
zimní údržba
dotace
vyhrazená
parkoviště
- veřejná
prostranství
- pojistné události
- údržba města

