Referent dotací, majetku a finanční kontroly
Dotace
- provádí monitorování vyhlášených dotačních programů
- koordinuje a vyhodnocuje harmonogramy vyhlašovaných výzev k podání žádosti o
dotaci v jednotlivých dotačních programech s plánem investic obce
- zajišťuje podávání žádostí o dotace
- koordinuje externí poradce a mandatáře
- provádí vyhodnocování výsledků akce (např. porovnání nákladů na získání dotace a
finančního efektu, který dotace přinesla)
- zajišťuje podávání hlášení poskytovatelům dotací minimálně po dobu udržitelnosti
jednotlivých dotačních projektů
- poskytuje součinnost všem kontrolním orgánům při kontrolách čerpání a použití
přijatých dotací
- zajišťuje agendu poskytování transferů z rozpočtu obce (dotace, dary, návratné finanční
výpomoci apod.), s výjimkou transferů v sociální oblasti
Majetek
- zpracovává podklady pro nabývání a prodeje nemovitého majetku
- eviduje nemovitý majetek obce, provádí jeho inventarizaci
- eviduje věcná břemena, kdy je obec oprávněná, provádí jejich inventarizaci
- u nabytého majetku zajišťuje předání informací a potřebných podkladů referentu
účetnictví a referentům, kteří dále nabytý majetek spravují
- zajišťuje pojištění majetku obce, vede evidenci pojistných smluv
- vede centrální evidenci smluv obce
- zastupuje obec jako účastníka řízení v řízeních dle stavebního řádu
- spolupracuje s katastrálním úřadem, zajišťuje zápis nabytého majetku do katastru
nemovitostí (majetek nabytý koupí, darem, nově vybudovaný)
- zajišťuje uzavírání smluv o služebnosti v případě umísťování cizích staveb na
pozemcích obce a jejich následné finanční realizace
- zajišťuje uzavírání smluv o služebnosti v případě umisťování staveb obce na cizích
pozemcích a jejich následné finanční realizace
- spolupracuje s referentem účetnictví v přípravě návrhů vnitřních směrnic v oblasti
inventarizace majetku
Finanční kontrola
- vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v
platném znění
- provádí veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované obcí
Hazardní hry
- zajišťuje agendy dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
GIS
- koordinuje činnost s organizací provozující GIS, zajišťuje aktualizaci informací z
katastrálního úřadu
- koordinuje zasílání údajů týkajících se nově vybudovaných nebo nově nabytých
inženýrských sítí správci GISu, za kontrolu správnosti jejich zanesení do tohoto
systému zodpovídají příslušní referenti
- spolupracuje s MMH, odborem územního rozvoje a organizací provozující GIS při
výměně a poskytování informací a dat pro územně analytické podklady

