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Druh předpisu: Pravidla 

Název předpisu: 
Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol 

v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová 

Číslo předpisu: 
4/2019, dodatek č. 

2 
Výtisk č.: 01 

Platnost od: 21.06.2021 Účinnost od: 21.06.2021 Platnost do: -- 

Předpis je závazný pro: 

Zaměstnance odboru finančního města Moravská 

Třebová a odboru sociálních věcí a školství zařazené 

do Městského úřadu Moravská Třebová 

Členy komise stanovené dle č. 2 odst. 8 těchto pravidel 

Žadatele o stipendium 

Zpracoval: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního 

Dne: 10.05.2021 Podpis:  

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

tajemníka 

Dne: 25.06.2021 Podpis:  

Schválil: Zastupitelstvo města Moravská Třebová, usnesení č. 647/Z/210621 

Dne: 21.06.2021 Podpis:  

Aktualizuje předpis č.: 4/2019 Ruší předpis č: -- 
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Vnitřní předpis Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České 

republice z rozpočtu města Moravská Třebová se mění takto: 

1. Předpis je závazný pro nově zní: 

Zaměstnance odboru finančního města Moravská Třebová zařazené do Městského 

úřadu Moravská Třebová. 

Členy komise stanovené dle čl. 2 odst. (8) těchto pravidel. 

Žadatele o stipendium. 

2. V čl. 2 odst. (2) se slova "musí být podána na odboru sociálních věcí a školství 

Městského úřadu Moravská Třebová (dále jen "odbor sociálních věcí školství")" 

nahrazují slovy "musí být podána na odboru finančním Městského úřadu Moravská 

Třebová (dále jen "odbor finanční ")" a slova "musí být doručen na odbor sociálních 

věcí a školství" se nahrazují slovy "musí být doručen na odbor finanční".  

3. V čl. 2 odst. (3) se slova "jsou k dispozici ve vytištěné podobě na odboru sociálních 

věcí a školství" nahrazují slovy "jsou k dispozici ve vytištěné podobě na odboru 

finančním".  

4. V čl. 2 odst. (6) se slova "pracovníku odboru sociálních věcí a školství" nahrazují 

slovy "pracovníku odboru finančního".   

5. V čl. 4 odst. (4) se slova "pracovník odboru sociálních věcí a školství" nahrazují 

slovy "pracovník odboru finančního".   

6. V příloze č. 1 se věta týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů 

nahrazuje takto: 

Informace Města Moravská Třebová jako správce osobních údajů: 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. 

dubna 2016, sdělujeme, že pro účely poskytování stipendia budou ve veřejném zájmu 

správcem zpracovávány osobní údaje uvedené na této žádosti a dle podmínek 

stanovených Programem pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České 

republice z rozpočtu města Moravská Třebová, po dobu 10 let. 

7. V příloze č. 2 "Číslo smlouvy: OSVŠ 0000/201x" nově zní "Číslo smlouvy: OF 
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0000/20xx". 

8. V příloze č. 2 v čl. III. odst. 3 se slova "pověřenému pracovníkovi odboru sociálních 

věcí a školství Městského úřadu  Moravská Třebová (dále jen "odbor sociálních věcí a 

školství")" nahrazují slovy "pověřenému pracovníkovi odboru finančního Městského 

úřadu  Moravská Třebová (dále jen " odbor finanční")". 

9. V příloze č. 2 v čl. III. odst. 7 se slova "prostřednictvím odboru sociálních věcí a 

školství" nahrazují slovy "prostřednictvím odboru finančního". 

10. V příloze č. 2 v čl. IV. odst. 1 se slova "prostřednictvím odboru sociálních věcí a 

školství" nahrazují slovy "prostřednictvím odboru finančního". 

 

 

 

Řízení dokumentů 
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