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Rada města Karolinky v souladu s ust. § 101 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb.,           
o obcích (obecní zřízení) vydala ve znění později vydaných předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“) svým usnesením tento Jednací řád Rady města Karolinky.

Článek 1
Základní ustanovení

1. Jednací řád RMK upravuje přípravu, svolání, průběh schůze RMK (dále jen 
„schůze“), vyhotovování zápisu o průběhu schůze (dále jen „zápis“), jakož i další 
podrobnosti o jednání RMK.

2. O záležitostech souvisejících s jednáním RMK, které nejsou upraveny právním 
předpisem, vnitřním předpisem města Karolinky (dále jen „město“), ani tímto 
jednacím řádem rozhoduje RMK svým usnesením.

3. Tento jednací řád jako vnitřní předpis města je závazný pro členy RMK, pro 
zaměstnance města a pro osoby, které se účastní schůze RMK.

Článek 2
Pravomoci rady města

1. Rada města rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 99-102 zákona         
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Článek 3
Schůze RMK

1. RMK vykonává svou zákonnou působnost, jedná a rozhoduje (přijímá 
usnesení) na svých schůzích. Rozhodování mimo schůzi (tzv. per rollam) je 
nepřípustné. 

2. Za organizační, materiální a technické zabezpečení schůzí Městský úřad 
Karolinka (dále jen „MěÚ“).

3. Schůze jsou neveřejné; schůzí se povinně účastní členové RMK a s hlasem 
poradním tajemnice/tajemník MěÚ, RMK může k jednotlivým bodům svého 
jednání přizvat jiné osoby. Na schůzi je vždy přítomen zapisovatel, nerozhodne-li 
RMK v konkrétním časově omezeném případě jinak; je-li vyloučena přítomnost 
zapisovatele, musí předsedající schůze následně zajistit předání informací 
potřebných pro vyhotovení zápisu. Zapisovatele vykonává tajemnice/tajemník 
MěÚ. V případě její/jeho nepřítomnosti starostka pověří jiného zaměstnance 
MěÚ, který zápis provede. Po vyhotovení zápisu v konečné úpravě ho předá 
tajemnici/tajemníkovi města do 3 dnů.

4. Nepřítomnost na celé nebo části schůze s uvedením důvodu oznamuje člen 
RMK starostce/starostovi MěÚ ústně, telefonicky nebo e-mailem.
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5. K jednání RMK o daném bodu programu je přizván, nerozhodne-li RMK jinak, 
předkladatel daného materiálu nebo je předkladatelem předsedající schůze –
zpravidla starostka/starosta města.

6. Účast na schůzi potvrzují přítomné osoby svým podpisem na listině 
přítomných.

7. Nikdo nesmí rušit průběh jednání RMK nevhodným chováním. Předsedající 
může ze zasedající místnosti rušitele schůze, nejde-li o člena RMK, vykázat.            
O námitce proti vykázání rozhoduje RMK.

8. Schůze RMK se v průběhu volebního období číslují v jedné číselné řadě 
arabskými číslicemi a to s ohledem na volební období Zastupitelstva města 
Karolinky (dále jen „ZMK“).

9. Schůze se zpravidla konají každé druhé pondělí od 15.00 na Městském úřadu 
Karolinka.

Článek 4
Příprava schůze

1. Přípravu schůze organizuje starosta/starostka, která sestavuje její program 
v součinnosti s tajemníkem/tajemnicí MěÚ. Návrhy názvů bodů do programu 
zasedání předkládají zpracovatelé materiálů, případně jejich předkladatelé 
tajemníkovi/tajemnici MěÚ nejpozději 4. kalendářní den přede dnem konání 
schůze.

2. Oprávněným předkládat písemné materiály k projednání na schůzi (dále jen 
„předkladatel“) je:
a) člen ZMK
b) Rada města Karolinky (dále jen „RMK“)
c) výbory ZMK
d) tajemník/tajemnice MěÚ
e) vedoucí odborů
f) ředitelka/ředitel příspěvkové organizací zřízené městem
g)zaměstnanci města pověření vedoucími odborů nebo tajemnicí/tajemníkem 
města.

3. Zpracovatelem materiálu k projednání je zpravidla vedoucí odboru, ředitel 
příspěvkové organizace zřízené městem, případně sám předkladatel nebo jiná 
osoba podle rozhodnutí předkladatele.

4. Materiál k projednání včetně návrhu usnesení se předkládá na schůzi zpravidla 
v elektronické podobě (ukládá se na společný server „Denkocy-rada“) a také 
v písemné podobě v jednom vyhotovení přímo tajemnici/tajemníkovi MěÚ 
nejpozději 4. kalendářní den přede dnem konání schůze, přičemž RMK může 
svým rozhodnutím připustit i projednání ústního návrhu.

5. Materiály pro jednání schůze se připravují podle těchto zásad:
a) musí být v souladu s právními předpisy a v jejich mezích i v souladu 
s vnitřními předpisy města
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b) musí být věcné, stručné a konkrétní
c) musí obsahovat nezbytné údaje, zejména dopad navrhovaného opatření          
na rozpočet města
d) musí navazovat na předchozí usnesení ZMK a RMK vztahující se k řešení 
problematice, musí zhodnotit plnění těchto usnesení a vyjádřit, která usnesení se 
nově navrhovaným opatřením doplňují, mění, nebo zrušují
e) jsou-li k řádnému posouzení předkládaného materiálu nezbytné rozsáhlejší 
přílohy, např. projekty, plány, mapy, makety, modely nebo větší grafická 
znázornění, které nelze předat členům RMK, musí být tyto přílohy k dispozici 
členům RMK před jednáním a během něj alespoň v jednom vyhotovení 
k nahlédnutí
f) musí být vyhotoveny dle vzoru, uvedeného na společných dokumentech.

6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily komplexní 
posouzení projednávaného problému. Za soulad předkládaného materiálu            
a navrhovaného usnesení s platnými zákony zodpovídá zpracovatel. 

7. Nejde-li o materiál informativní povahy a má-li RMK po projednání materiálu 
ve věci rozhodnout, musí být součásti návrh usnesení. Návrh usnesení musí mít 
náležitosti usnesení (čl. 10, odst. 2.), přičemž část obsahu usnesení může být 
uvedena v jeho příloze, která je po schválení nedílnou součástí usnesení. Je-li 
součástí písemného materiálu návrh usnesení, musí být podáno zdůvodnění 
navrhovaného řešení (důvodová zpráva), která je zpravidla součástí titulního 
listu předkládaného materiálu. Návrh usnesení předkladatel formuluje pouze 
v jedné jim doporučované variantě, je-li nezbytné nebo účelné, může 
předkladatel v důvodové zprávě uvést jiné možné varianty usnesení.

8. Program schůze RMK  se v elektronické podobě zasílá všem členům RMK na    
e-mailové adresy, které mají zřízeny a uvedly je tajemnici/tajemníkovi města 
k zasílání materiálů. Materiály jsou neveřejné, předkládací zprávy budou 
doručeny elektronicky s programem schůze 3 kalendářní dny před jednáním 
RMK, pokud se nedohodnou členové RMK jinak. Všechny materiály jsou 
neveřejné jako celé jednání RMK a členové RMK musí tyto materiály zabezpečit 
proti zneužití osobních a jiných údajů obsažených v těchto předlohách. 
Rozsáhlejší přílohy čl. 3, odst. 5 e) se nedoručují, členové se s nimi mohou 
seznámit před jednáním schůze u tajemníka/tajemnice MěÚ.

9. Odesílání pozvání, programu a předkládacích zpráv zajišťuje útvar 
tajemníka/tajemnice MěÚ ve lhůtě nejpozději 3. kalendářní den před dnem 
konání schůze a to v elektronické podobě na tyto mailové adresy:
starostka@mukarolinka.cz
vaclavikova.bohumila@centrum.cz
m.korenek@email.cz
oliver3@seznam.cz
dbartkova@mvk.cz

10. V neodkladných případech je možné nad rámec navrženého programu schůze 
předložit členům RMK materiál v den schůze (tzv. „na stůl“). O připuštění 
takového materiálu k jednání rozhodne RMK jeho zařazením do programu schůze

11. Za řádné zpracování materiálu k projednání odpovídá předkladatel. Dohled 
nad formální správností předkládaných materiálů a dodržování lhůt předkladateli
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vykovává vedoucí daného odboru, který kontrolu potvrdí svou parafou 
v předkládaném materiálu.

Článek 5
Svolání schůze

1. Schůzi svolává starosta/starostka v termínu v souladu s plánem schůzí RMK      
a je-li to nezbytné, pak i mimo plánované termíny.

2. Schůze se svolává rozesláním pozvánek elektronicky prostřednictvím e-mailu 
s návrhem programu a informacemi o přizvaných osobách. V neodkladných 
případech je možné schůzi svolat také telefonicky nebo jiným vhodným 
způsobem. Současně s pozvánkou se členům RMK a tajemnici/tajemníkovo MěÚ 
zasílají také předlohy k materiálům předkládané k projednání čl. 3 odst. 7.

3. Pozvánky v elektronické podobě se zasílají také dalším osobám, jejichž účast 
na schůzi je podle tohoto jednacího řádu povinná.

4. Schůze RMK se konají v územním obvodu města, zpravidla na Městském 
úřadu Karolinka.

Článek 6
Zahájení schůze

1. Jednání schůze řídí předsedající, zpravidla starostka/starostka města, v její 
nepřítomnosti zastupující místostarostka/místostarosta. Není-li přítomen 
starostka/starosta ani místostarostka/místostarostka, řídí schůzi jeden z radních.
Osoba řídící schůzi je dále označena jako předsedající.

2. Na úvod schůze předsedající konstatuje pořadové číslo schůze a způsob jejího 
svolání, dále zjistí a konstatuje přítomnost členů RMK a její usnášeníschopnost. 
Ověřovatelem zápisu je svým podpisem místostarostka/místostarosta, v případě 
její/jeho nepřítomnosti jakýkoliv jiný člen RMK.

3. Předsedající předloží RMK návrh programu schůze. O předloženém návrhu 
programu, jakož i o námitkách členů RMK proti navrženému programu a o jejich 
návrzích na změny a doplnění rozhoduje RMK.

4. Schůze pokračuje schválením zápisu z předchozího jednání RMK. Zápis, který 
byl podepsán místostarostkou/místostarostou nebo jiným ověřovatelem, a proti 
němuž nejsou podány námitky, se pokládá za schválený bez hlasování. Pokud 
byly podány námitky, rozhodne o nich RMK.

Článek 7
Projednávání jednotlivých bodů programu

1. Předsedající, zpravidla starostka/starosta zahajuje a ukončuje projednávání 
jednotlivých bodů programu, uděluje členům RMK a přizvaným osobám slovo, 
řídí a konstatuje jeho výsledky.
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2. Na úvod projednávání zpravidla vystoupí starostka/starosta ve funkci 
předkladatelky/předkladatele, která/ý může odkázat na předložený materiál.

3. Členové RMK mají právo vyjadřovat se k předloženým materiálům, klást 
dotazy, vznášet připomínky a předkládat návrhy. Tajemnice/tajemník MěÚ má 
právo se vyjadřovat v rámci svého poradního hlasu. 

4. Pokud o to člen RMK nebo tajemnice/tajemník MěÚ požádá, musí být v zápisu 
uvedeno doslovně jeho stanovisko k projednávanému bodu nebo záležitosti. 

5. Pokud se vystoupení RMK či přizvaných osob netýká předmětu jednání, 
upozorní předsedající řečníka na tuto skutečnost. Nejde-li o člena RMK, je 
předsedající oprávněn řečníkovi odejmout slovo, jde-li o člena RMK rozhoduje      
o odejmutí slova RMK. O námitce na odejmutí slova předsedajícím rozhoduje 
RMK. 

6. Po ukončení rozpravy k projednávanému bodu programu udělí předsedající, 
vyžaduje-li to obsah rozpravy, slovo předkladateli, pokud jím již přímo není 
starosta/starostka. 

7. Po ukončení rozpravy předsedající navrhne usnesení, o kterém bude RMK 
rozhodovat. Návrh usnesení může být proveden odkazem na předložený 
materiál, přičemž navržené usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům 
rozpravy. Členové RMK mají právo předkládat pozměňující návrhy k navrženému 
usnesení. 

8. Kdykoliv v průběhu projednávání určitého bodu programu může RMK 
rozhodnout o stažení bodu z programu. Zpravidla se o stažení bodu z programu 
rozhoduje při nepřijetí navrženého usnesení. 

Článek 8
Hlasování RMK

1. RMK rozhoduje hlasováním, a to jak v procedurálních věcech, tak při přijímání 
usnesení. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny 
všech členů RMK. Procedurální rozhodnutí (tzv. pomocné hlasování) se zpravidla 
nevyjadřuje formou usnesení, ale uvádí se v zápisu. 

2. RMK je schopna se podle obecního zřízení usnášet, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech členů. 

3. Hlasuje se veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky. Na návrh 
člena RMK může RMK rozhodnout, že se bude některé rozhodnutí schvalovat 
tajným hlasováním. Tajné hlasování probíhá prostřednictvím hlasovacích lístků. 
Ze zápisu musí být zřejmé, kolik hlasujících členů RMK bylo pro návrh, kolik je 
proti a kolik se hlasování zdrželo. Pokud o to člen RMK požádá, a jde-li o veřejné 
hlasování, uvede se v zápisu jmenovitě, jak tento člen hlasoval. 
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4. Člen RMK může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech 
projednávaného návrhu usnesení. O návrhu na oddělené hlasování rozhodne 
RMK. 

5. Vyžaduje-li to povaha usnesení, aby RMK hlasovala o jednotlivých bodech 
navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí o postupném hlasování předsedající. 

6. Jestliže jsou předloženy pozměňující návrhy nebo protinávrhy k návrhu 
usnesení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto navrhovaných změnách nebo 
protinávrzích usnesení, nejsou-li přijaty, pak o pozměňujících návrzích k původně 
předloženému usnesení a poté se hlasuje o usnesení jako celku ve znění 
přijatých změn. 

Článek 9
Přerušení a ukončení schůze

1. Předsedající schůzi přeruší, pokud nastaly okolnosti znemožňující nerušené 
jednání RMK nebo rozhodne-li tak RMK. Při přerušení schůze předsedající 
konstatuje dobu, na níž je schůze přerušena. Předsedající je oprávněn schůzi 
přerušit nejvýše na 1 hodinu, o době delšího přerušení schůze rozhoduje RMK.    
Po uplynutí stanovené doby přerušení schůze nebo na základě rozhodnutí RMK 
schůze pokračuje. 

2. Jestliže při zahájení schůze není přítomna nadpoloviční většina všech členů 
RMK, ukončí předsedající schůzi.

3. Předsedající prohlásí schůzi RMK za ukončenou, pokud:
a) byl vyčerpán schválený program schůze a žádný člen RMK se již nehlásí          
o slovo;
b) poklesne počet přítomných členů RMK tak, že RMK není schopna se usnášet; 
v tomto případě se neprojednané body přesouvají do návrhu programu pro 
nejbližší schůzi;
c) tak rozhodne RMK, v tomto případě se neprojednané body přesouvají do 
návrhu programu pro nejbližší schůzi. 

Článek 10
Zápis ze schůze RMK

1. Z každé schůze musí být pořízen písemný zápis, který po jeho schválení RMK 
(čl. 5 odst. 4) osvědčuje průběh schůze. Za vyhotovení zápisu odpovídá útvar 
tajemníka/tajemnice MěÚ. Na základě požádání kteréhokoliv člena RMK může být 
pořízen zvukový záznam, který se uchovává do doby vyhotovení písemného 
zápisu. 

2. Písemný zápis není doslovným záznamem průběhu schůze s výjimkou 
provedení čl. 6 odst. 4., nebo rozhodne-li tak RMK.
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3. Zápis obsahuje:
a) pořadové číslo schůze v konkrétním volebním období a je číslován arabskými 
číslicemi;
b) den a místo jednání včetně hodiny zahájení a ukončení, popř. časy přerušení 
schůze;
c) jméno zapisovatele;
d) počty přítomných a jména omluvených a neomluvených členů RMK;
e) jména dalších osob přítomných na schůzi;
f) změny počtu přítomných členů RMK v průběhu schůze;
g) schválený program schůze;
h) stručný průběh rozpravy k jednotlivým bodům se jmény řečníků;
i) stanoviska členů RMK nebo tajemnice/tajemníka;
j) učiněná oznámení o střetu zájmů (§83 odst. 2 obecního zřízení) případně        
o osobním zájmu (§8 zákona o střetu zájmů);
k) přijatá usnesení a průběh a výsledky hlasování, uvede se jmenovitě, kdo byl 
v menšinových skupinkách při hlasování;
l) datum vyhotovení zápisu;
m) další skutečnosti a informace na základě rozhodnutí RMK.

3. Nedílnou součástí zápisu je listina přítomných s podpisy přítomných členů RMK 
a podpisy dalších osob, které se zúčastnily schůze nebo části schůze.

4. Přílohou zápisu jsou písemné materiály předložené k projednání a stejnopis 
notářského zápisu, je-li notářský zápis vyhotovován, případně další písemná 
podání předložená na schůzi.

5. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů ode dne konání schůze. Jazyková úprava 
přijatých usnesení beze změny jejich smyslu je přípustná se souhlasem 
starosty/starostky nebo místostarosty/místostarostů. Zápis podepisuje 
starosta/starostka a místostarosta/místostarostka jako stálý/á ověřovatel/ka, 
v případě její nepřítomnosti jakýkoliv člen RMK. 

6. O námitkách člena RMK proti zápisu rozhoduje na své nejbližší schůzi,             
na které je zápis také předložen všem členům RMK.

7. Zápis s přílohami se zakládá na sekretariátu (útvar tajemnice/tajemníka MěÚ), 
kde je veden v papírové podobě. Zápis je veden také v elektronické podobě 
přímo na serveru tajemnice/tajemníka MěÚ. 

Článek 11
Usnesení RMK

1. Přijatá usnesení RMK se označují arabskou číslicí ve tvaru „RMK/P“  - (např. 
111/1555), kde RMK označuje pořadové číslo jednání RMK v daném volebním 
období a P je pořadové číslo usnesení. 

2. Náležitosti usnesení:
a) úvodní větu „Rada města Karolinky po projednání zpráv a informací pod 
bodem:“,
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b) další části usnesení jsou průběžně číslovaná arabskými pořadovými čísly dle 
článku 10. odst. 1.,
c) dále následují části, kterými se schvaluje, neschvaluje, bere na vědomí, 
stanovuje, zřizuje, odvolává, vyhlašuje, ruší, jmenuje apod.,
d) v závěru jsou části usnesení, kterými se ukládají orgánům města nebo 
jednotlivým funkcionářům úkoly související s provedením příslušného usnesení 
včetně termínu splnění uložených úkolů. Termín splnění je vždy uveden 
konkrétním datem, buď od kdy nebo do kdy má být daný úkol splněn,
e) posledním bodem usnesení je hlasování, kde je uvedeno „pro“, „proti“, „zdržel 
se“ a konkrétní počty hlasování. 

3. Usnesení RMK řádně schválené na schůzi RMK, byť by nemělo formální 
náležitosti podle předchozího odstavce, jsou platné.

4. Je-li v usnesení odkaz na přílohu nebo přílohy usnesení, jsou tyto nedílnou 
součástí usnesení. Více příloh k jednomu usnesení se odlišuje arabskými číslicemi 
(např. příloha č. 1 k usnesení RMK č. …, příloha č. 2 k usnesení RMK č. …).

5. Usnesení RMK nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy. Usnesení       
a jiná rozhodnutí schválená radou jsou závazná pro členy RMK, předsedy a členy 
komisí RMK, pro MěÚ, pro zaměstnance města a pro osoby, kterým jsou 
v usnesení uloženy úkoly, pokud jsou tyto osoby podřízeny pravomoci RMK.

6. Má-li starosta/starostka za to, že usnesení RMK je nesprávné, pozastaví jeho 
výkon a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání RMK. 

7. Usnesení přijatá na schůzi včetně jejich příloh jsou součástí zápisu, ale 
vyhotovují se v souladu s průběhem schůze i samostatně ještě před vyhotovením 
zápisu. Tento výtah ze zápisu obsahující přijatá usnesení včetně jejich příloh se 
po odsouhlasení starostkou/starostou a místostarostou/místostarostkou předává 
tajemnici/tajemníkovi MěÚ.

8. Podpisem usnesení starostou/starostkou města a ověřením 
místostarostou/místostarostou města nebo jiným členem RMK je usnesení 
považováno za ověřené a současně dnem zápisu usnesení.

Článek 12
Informace z jednání RMK

1. Za informování veřejnosti a činnosti města včetně činnosti RMK odpovídá 
podle obecního zřízení starostka/starosta.

2. Členové ZMK jsou oprávnění v souladu s obecním zřízením (§101 odst. 3) 
nahlížet do zápisu včetně jeho příloh. Nahlížení členů ZMK zabezpečuje útvar 
tajemníka/tajemnice MěÚ – sekretariát MěÚ. O nahlížení člena ZMK se vždy učiní 
záznam, který je přiložen k danému zápisu. 

3. Oprávněné osoby podle obecního zřízení (§16 odst. 2 a 3, §17) jsou 
oprávněny nahlížet do přijatých usnesení RMK včetně příloh těchto usnesení.
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4. Starostka/starosta informuje předsedy komisí RMK o přijatých usneseních 
týkajících se činnosti těchto komisí a předsedové komisí RMK informují jednotlivé 
členy komisí RMK.

5. Výtah z usnesení obsahující přijatá usnesení RMK s vyloučením usnesení         
a jejich příloh, které dále obsahují údaje chráněné zákonem (např. osobní údaje) 
se zveřejňují na úřední desce MěÚ a webových stránkách města, případně jiným 
obvyklým způsobem. RMK je oprávněna v jednotlivých případech rozhodnout      
o zveřejnění podkladových materiálů pro jednání RMK. Zveřejňování zabezpečuje 
útvar tajemnice/tajemníka MěÚ prostřednictvím sekretariátu MěÚ.

6.Tajemník/tajemnice MěÚ jménem starosty/starostky, případně 
místostarosty/místostarostky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje vyřizování 
žádostí o informace, které se týkají schůzí. O poskytnutí informace ze zápisu      
na základě žádosti, nejde-li o usnesení RMK, informuje tajemnice/tajemník MěÚ 
na  nejbližší schůzi RMK. 

Článek 13
Kontrola plnění usnesení

1. Kontrolu plnění přijatých usnesení RMK provádí zejména:
a) RMK průběžně,
b) kontrolní výbor ZMK dvakrát ročně,
c) místostarostka/místostarosta, který nejméně jedenkrát ročně na základě 
zprávy kontrolního výboru RMK předkládá souhrnnou zprávu RMK a to vždy 
nejpozději do 28.2. následujícího kalendářního roku.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád RMK a jeho změny vydává RMK svým usnesením.

2. Zrušuje se Jednací řád Rady města Karolinky Ř/01/02/14 schválený dne 
24.11.2014.

3. Tento jednací řád byl schválen dne 07.12.2015 usnesením č. u. 45/525.

4. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8. prosince 2015

……………………………………………………. …………………………………………………

    Marie Chovanečková,                                 Mgr. Bohumila Václavíková
            Starostka, v.r.          místostarostka, v.r.
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Příloha č. 1 – Změnový list

Změna č. 1

Identifikační znak:

Účinnost od:

Předmět změny:*) 

Změna č. 2

Identifikační znak:

Účinnost od:

Předmět změny:*)

Změna č. 3

Identifikační znak:

Účinnost od:

Předmět změny:*)

Změna č. 4

Identifikační znak:

Účinnost od:

Předmět změny:*)

Změna č. 5

Identifikační znak:

Účinnost od:

Předmět změny:*)

Změna č. 6

Identifikační znak:

Účinnost od:

Předmět změny:*)

Změna č. 7

Identifikační znak:

Účinnost od:

Předmět změny:*)

*) Předmětem změny se rozumí, v čem nastala úprava (článek, odstavec + stručný popis změny). 
Při rozsáhlejších úpravách textu (v počtu 5 a více) je možno uvést: „V celém rozsahu“.
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Seznámen dne: Převzal 
výtisk 
č.:

Jméno Podpis

1 Marie Chovanečková

2 Mgr. Bohumila Václavíková
3 Daniela Bártková

4 Bc. Oldřich Škorňák

5 Ing. Michal Kořenek

6 PhDr. Lenka Denkocy
Mgr. Jaroslava Vojkůvková

Mgr. Pavla Lakomá

7 Bc. Pavlína Šarmanová
Bc. Iveta Žižková

Petra Michálková
Božena Rapantová

Karla Hrnčiříková
Ing. Irena Šálková

Bc. Žaneta Rudolfová

Věra Rychlíková
Martin Pekař

Pavla Bjačková
Radim Svoboda

Zdeněk Valíček
Ivana Koňaříková

Miroslava Zdražilová
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  Za aktualizaci a výklad této směrnice odpovídá: tajemnice města

Platnost od:
                                    
Platnost pro : 

07.12.2015

Všechny zaměstnance města a členy Rady města 
Karolinka.

Účinnost od: 08.12.2015

Zpracovala: PhDr. Lenka Denkocy

Připomínkovala: Marie 
Chovanečková

Dne:
2.12.2015

Podpis:

Odsouhlasila: M. Chovanečková Dne: 
2.12.2015

Podpis:

Schválil: Rada města 
Karolinky

Dne: 
8.12.2015

Podpis:

Vydal: Tajemnice MěÚ Karolinka Podpis:




