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Druh předpisu: Řád 

Název předpisu: Jednací řád Rady města Moravská Třebová 

Číslo předpisu: 
1/2011, dodatek č. 

1 
Výtisk č.: 01 

Platnost od: 06.04.2020 Účinnost od: 06.04.2020 Platnost do: -- 

Předpis je závazný pro: 

1. Členy rady města Moravská Třebová 

2. Předkladatele a zpracovatele návrhů do jednání rady 

města 

Zpracoval: 
Mgr. Petra Zábranová, vedoucí odboru kancelář starosty a 

tajemníka 

Dne: 31.03.2020 Podpis:  

Přezkoumal: Mgr. Tereza Sísová, tajemnice městského úřadu 

Dne: 07.04.2020 Podpis:  

Schválil: Rada města, č. usnesení 1440/R/060420 

Dne: 06.04.2020 Podpis:  

Aktualizuje předpis č.: 1/2011 Ruší předpis č: -- 
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Jednací řád Rady města Moravská Třebová se mění takto: 

1. Článek 3 odst. (3) nově zní: 

"(3) Schůze rady, ať již formou osobní fyzické účasti či prostřednictvím 

videokonference, svolává starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta." 

2. V článku 6 se za odst. (2) vkládá nový odstavec (3) v tomto znění: 

"(3) Na jednání Rady jsou její členové buď fyzicky přítomni, nebo se účastní 

prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference). Při 

videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita člena Rady pomocí 

přenosu obrazu i zvuku. Ustanovení o zasedání Rady se na videokonferenci použijí 

obdobně, s výjimkou podpisu prezenční listiny. Předsedající nechá zaznamenat účast 

přítomných členů rady do zápisu ze schůze rady města." 

3. Dosavadní odstavce (3) až (16) v článku 6 se nově označují jako odstavce (4) až 

(17). 

4. Článek 8 odst. (1) nově zní: 

"(1) Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna, ať už fyzicky nebo prostřednictvím 

videokonferenčního přenosu, nadpoloviční většina všech členů." 
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