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Článek I.
Úvodní ustanovení
Organizační řád Domu kultury Střelnice Rumburk příspěvková organizace je základním předpisem organizace. Organizační řád stanoví základní zásady činnosti a řízení rozsah pravomocí, povinností a odpovědností
zaměstnanců, úkoly organizačních útvarů, organizační strukturu organizace. Podrobněji specifikuje základní
úkoly, které jsou stanoveny ve Zřizovací listině Domu kultury Střelnice a sportovišť města Rumburk v platném
znění.
Článek II.
Základní údaje a postavení organizace
Usnesením Městského zastupitelstva v Rumburku dne 24. 11. 2016 byla s účinností od 1. 1. 2017 zřízena
samostatná příspěvková organizace Dům kultury Střelnice Rumburk se sídlem Rumburk, SNP 484/29.
1. Zřizovatelem organizace je Město Rumburk, se sídlem Rumburk, tř. 9. května 1366/48.
2. Organizace byla zřízena s ohledem na zájmy města a občanů města v rámci samostatné působnosti města
a v zájmu uspokojování potřeb občanů v oblasti celkového kulturního rozvoje (viz Zřizovací listina článek II.)
3. Zřizovatel povoluje v rámci doplňkové činnosti následující: pronájem věcí nemovitých, vč. bytů a nebytových prostor, výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona – pronájem a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální zastupování, velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí, mimoškolní výchovu a
vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a hostinskou činnost (viz. Zřizovací listina bod
VIII.)
4. Pro zabezpečení své hlavní a doplňkové činnosti hospodaří organizace s majetkem dle vymezení ve Zřizovací listině čl. V, VI, VII.
Článek III.
Způsoby vystupování jménem organizace
1. Statutárním orgánem je ředitel, který jedná jménem organizace samostatně – (viz. Zřizovací listina čl. IV).
Ostatní pracovníci mohou jednat jménem organizace jen na základě zmocnění ředitele.
2. Interní směrnice a nařízení vydává ředitel. K podepisování jiných rozhodnutí a opatření může ředitel pověřit
příslušného pracovníka.
Článek IV.
Zásady řízení
1. Za jednotlivé činnosti odpovídají pověření pracovníci tak, jak to vyplývá z jejich pracovních smluv a pracovní náplně, která tvoří součást každé pracovní smlouvy včetně dohod o hmotné odpovědnosti.
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2. Řízení organizace je dvoustupňové. Ředitel je přímým nadřízeným všem pracovníkům v organizační struktuře. Nejvyšším orgánem řízení v organizaci je ředitel, který organizaci řídí v intencích schváleného ročního
rozpočtu a činností uvedených ve zřizovací listině. Příkazy svým podřízeným uděluje buď ústně, ve složitějších případech písemně formou Nařízení ředitele. Dalšími vnitropodnikovými normami sloužícími k řízení je
pracovní řád, soubor směrnic účetní jednotky, vnitřní platový předpis. Ředitel je statutárním orgánem, má
právo jmenovat a odvolávat své zástupce. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu organizace se připojí podpisový záznam ředitele. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje jeho zástupce. Ředitel svým podpisem schvaluje veškerá pracovněprávní jednání, dále veškeré interní plány, rozpočet
středisek, vystupuje jako příkazce operace, v souladu se zákonem o finanční kontrole.
3. Spory vzniklé při zabezpečování pracovních úkolů řeší ředitel organizace.
Článek V.
Zastupování pracovníků
O zastupování pracovníků rozhoduje ředitel organizace. Zastupováním je pověřen v době nepřítomnosti ředitele jmenovaný zástupce ředitele a při jeho nepřítomnosti další pověřený pracovník.
Článek VI.
Organizační uspořádání
1. Organizace vykonává činnosti a plní úkoly, které jsou stanoveny v platné Zřizovací listině. Dále se řídí
platnými zákony, předpisy a vyhláškami v platném znění, souvisejícími s provozem zařízení.
2. Organizační schéma (viz příloha č. 2) představuje rozpracování organizační struktury do konkrétního profesního složení.
3. Vnitřně se organizace člení na základní 3 úseky:
a) provozní a obchodní úsek,
b) kulturní úsek,
c) ekonomický úsek.
Článek VII.
Řízení organizace Domu kultury Střelnice Rumburk
V čele organizace je ředitel, který řídí její činnost.
1. Rozhoduje zejména:
a) o stanovení organizační struktury organizace,
b) o závazných stanoviscích směrem ke zřizovateli, organizacím, úřadům, při jednání s právnickými či fyzickými osobami a se sdělovacími prostředky,
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c) o opatřeních k zabezpečení řádného provozu zařízení, o opravách a technickém zabezpečení zařízení,
d) o opatřeních při řešení mimořádných událostí, v případě živelných pohrom, havárií nebo při ohrožení
značné majetkové hodnoty,
e) o stanovení platu a odměn, o personálních a pracovněprávních otázkách všech pracovníků organizace
v souladu s obecně závaznými předpisy,
f) o stanovení náplní práce jednotlivých zaměstnanců (viz příloha č. 1),
g) o koncepčních opatřeních týkajících se činnosti a rozvoje kultury ve městě,
h) o vynakládání finančních prostředků na jednotlivé kapitoly a činnosti v rámci zřizovatelem schváleného
rozpočtu organizace,
i) o termínech revizí, souvisejících s provozem zařízení dle platných vyhlášek a norem,
j) o účasti pracovníků na školeních a seminářích, o nutnosti jejich vzdělání,
k) o efektivním využití zařízení.
2. Vydává zejména:
vnitřní směrnice, nařízení, rozhodnutí a další pokyny v souladu se Zřizovací listinou a další rozhodnutí a pokyny zajišťující chod organizace.
3. Uděluje:
a) souhlas s čerpáním dovolené či jiného pracovního volna pracovníků,
b) souhlas pracovníkům organizace ke služebním cestám.
4. Dále zejména:
a) předkládá zřizovateli návrhy na činnost organizace a podklady pro její hodnocení,
b) předkládá zřizovateli návrh na rozpočet finančních prostředků a podklady pro přehled čerpání,
c) kontroluje plnění úkolů a činnost pracovníků organizace,
d) přijímá nové pracovníky, rozhoduje o jejich přeložení, přechodu na jinou funkci v souladu s platnými předpisy,
e) jmenuje svého zástupce a pověřuje jej zastupováním v době nepřítomnosti ředitele,
f) řídí činnost všech pracovníků.
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Článek VIII.
Hospodaření organizace
Činnost organizace jako příspěvkové organizace řízené městem Rumburk je dotována z rozpočtu města.
1. Na základě zřizovatelem schváleného rozpočtu a schválených závazných ukazatelů sestavuje ředitel podrobný rozpočet pro organizaci, pro zabezpečení její činnosti podle potřeb a v souladu s platnými právními
předpisy.
2. Organizace vede předepsané statistické a účetní výkazy, které předkládá příslušným orgánům ve stanovených lhůtách.
3. Hlavní a doplňková činnost je oddělena důsledným sledováním nákladů a výnosů na tyto dvě činnosti.
4. Organizace není plátcem DPH v hlavní činnosti. Je plátcem DPH v doplňkové činnosti. Organizace Dům
kultury Střelnice Rumburk je plátce silniční daně a daně z příjmů právnických osob.
5. Organizace disponuje peněžními prostředky u Komerční banky – pobočka Rumburk.
6. Financování běžné činnosti organizace je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotná organizace se v
rámci jednoho účetního období řídí schváleným rozpočtem příjmů a výdajů zřizovatelem. Pro financování
svých investičních potřeb využívá kromě Investičního fondu a dotací od zřizovatele, také dotací od orgánů
samosprávy a rovněž i leasingu.
7. Organizace hodnotí pravidelně výsledky své činnosti a hospodaření a ve stanovených termínech provádí
komplexní rozbory.
8. Vedení účetnictví je prováděno v rámci organizace zaměstnancem – ekonomem.
9. K rozvíjení tvořivé aktivity pracovníků, k podnícení jejich hmotného zájmu naplnění úkolů je zřízen v organizaci Fond kulturních a sociálních potřeb, jehož tvorba a používání se řídí příslušnými předpisy.
Článek IX.
Ustanovení společná a závěrečná
1. Tento Organizační řád je závazný pro všechny pracovníky organizace a je k dispozici všem zaměstnancům
a kontrolním orgánům u ředitele organizace.
2. V souladu se Zřizovací listinou může ředitel vydávat po projednání se zřizovatelem změny a doplňky tohoto
Organizačního řádu dalšími interními směrnicemi a předpisy upravujícími řádný chod organizace.
3. Tento Organizační řád byl vydán ředitelem organizace a nabývá účinností od 1. 10. 2017 po schválení
Radou města Rumburk.
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4. Tímto se ruší dosavadní Organizační řád příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP
484/29, 408 01 Rumburk, IČ 00830682.
S tímto organizačním řádem vč. přílohy č. 1, č. 2 byl vysloven souhlas usnesením Rady města Rumburk
č. 1699/2017 ze dne 12. 7. 2017 v souladu se čl. XI platné zřizovací listiny ze dne 24. 11. 2016.

Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA
ředitelka příspěvkové organizace
Dům kultury Střelnice Rumburk
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Příloha č. 2

Organizační schéma organizace Dům kultury Střelnice Rumburk

ŘEDITEL

ZÁSTUPCE
ŘEDITELE DRAMATURG,
PRODUKČNÍ

PROJEKTOVÝ
PRACOVNÍK
GRAFIK

MISTR
ZVUKU A
SVĚTEL,
PROMÍTAČ,
TECHNIK

PRACOVNÍK
TECHNICKO
-PROVOZ.
ÚSEKU

FINANČNÍ
REFERENT EKONOM,
ÚČETNÍ,
MZDOVÝ
ÚČETNÍ

PROVOZÁŘ
PRACOVNÍK
OBCHOD.
PROVOZU
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DOMOVNÍK
- ÚDRŽBÁŘ,
TECHNICKÝ
PRACOVNÍK

PRACOVNÍK
ÚKLIDU

PRACOVNÍK
OBCHOD.
PROVOZU,
PRODEJE,
INFORMACÍ
A RECEPCE

