Tento odbor, spolu s odborem životního prostředí a zemědělství, sídlí v prvém
patře budovy v Sokolské ulici č. 545, které se říká pivovar, protože v minulosti tato budova
skutečně byla součástí kolínského pivovaru, zrušeného ve 2. polovině 80. let 20. století.
Vedoucím odboru školství, kultury a sportu a současně nadřízeným dalších čtyř
zaměstnankyň, je Mgr. Karel Kárník. Odbor zajišťuje, koordinuje, usměrňuje a kontroluje
činnosti na úseku školství, a to jak v samostatné působnosti jako zřizovatel příspěvkových
organizací, tak i v přenesené působnosti jako
pověřené město. V záležitostech přenesené
působnosti

vedoucí

odboru

a

jeho

zaměstnanci v součinnosti s Krajským úřadem
Stč.

kraje zabezpečují

všechny činnosti

související s rozpočtem finančních prostředků
státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství,
především prostředků na platy a mzdy
zaměstnanců

všech

škol

v

působnosti

správního úřadu P III, tedy obecního úřadu
s rozšířenou působností. Rovněž tak odbor
zpracovává

pro

krajský

úřad

rozbory

hospodaření s těmito prostředky. V oblasti
samostatné působnosti odbor spravuje kapitolu školství městského rozpočtu, zabezpečuje
řízení a kontrolu chodu škol zřizovaných městem a poskytuje jim metodickou pomoc.
Odbor dále

a samozřejmě spravuje rozpočtovou kapitolu školství. V oblasti

kultury, sportu a mládeže zajišťuje činnost směrem k veřejnosti v záležitostech spadajících
do samostatné působnosti obce Na základě žádostí jednotlivých kulturních subjektů, škol,
zájmových sdružení a sportovních klubů pořádajících akce pro kolínskou veřejnost,
přiděluje prostředky na místní kulturu, na akce pro mládež a na sportovní akce, a to po
schválení v příslušné komisi a radě města v souladu se schváleným ročním rozpočtem
města. Odbor též organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise tělovýchovy a
sportu, komise školské a mládeže, komise kulturní a komise pro občanské záležitosti.
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Kromě posledně jmenované komise, která má na starosti péči o významná jubilea
občanů města, zajišťování obřadů vítání nových občánků města apod., vyplývá činnost a
oblasti zájmů ostatních komisí již z jejich názvů. Odbor taktéž pečuje o skate park, který je
umístěný pod novým mostem. Jak je uvedeno již výše, odbor plní úkoly zřizovatele nejen k
jedné z organizačních složek města, kterou je Městská hudba Františka Kmocha, včetně
kontroly jejího hospodaření, ale i dalších, níže uvedených příspěvkových organizací
města, kterými jsou: Městská knihovna, Městská správa kin, Městské divadlo, Městský
společenský dům, Základní umělecká škola, osm mateřských a sedm základních škol.

Fotografie: na prvé straně je zachycen vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Mgr. Karel
Kárník. Na této straně je fotografie budovy čp. 545 v Sokolské ulici, které se říká pivovar a kde v prvém
patře odbor vedený Mgr. Kárníkem sídlí.
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