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JEDNACÍ  ŘÁD 

RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

pro jednání a rozhodování rady ve funkci jediného společníka  

schválený Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 18. 12. 2015 usnesením č. 434/29. 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v  souladu s § 101 odst. 4 a § 102 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a 

v návaznosti na čl. 7 jednacího řádu Rady města Rožnov pod Radhoštěm, který byl schválen 

Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 13. 6. 2011 usnesením č. 225/17 (dále jen „jednací 

řád ze dne 13. 6. 2011“), vydává   

Jednací řád Rady města Rožnov pod Radhoštěm  

pro jednání a rozhodování rady ve funkci jediného společníka (dále jen „Jednací řád“) 

 

I.  

Úvod 

 

1. Podle § 12 ve spojení s § 44 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) vykonává působnost valné 

hromady v jednočlenné obchodní společnosti její jediný společník. Valná hromada se 

nekoná. Podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích je orgánem obce, který je oprávněn 

rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka, rada obce.  

  

2. Tento Jednací řád upravuje pravidla pro jednání a rozhodování Rady města Rožnov pod 

Radhoštěm (dále jen „rada“) o věcech, které spadají do působnosti valné hromady 

obchodních společností, ve kterých je město Rožnov pod Radhoštěm jediným 

společníkem. Jedná-li rada o těchto věcech, jedná a rozhoduje ve funkci jediného 

společníka (dále jen „ rada ve funkci jediného společníka“).  

 

 

II.  

Pravidla pro jednání rady ve funkci jediného společníka 

 

1. Rada ve funkci jediného společníka jedná a rozhoduje na základě § 102 odst. 2 písm. c) 

zákona o obcích v rámci svých jednáních svolávaných starostou města dle jednacího řádu 

ze dne 13. 06. 2011.  

 

2. Právo požadovat zařazení bodu, který má být projednán radou ve funkci jediného 

společníka, do programu jednání rady má kromě osob uvedených v jednacím řádu ze dne 

13. 6. 2011 také jednatel a dozorčí rada obchodní společnosti, ve které je město Rožnov 

pod Radhoštěm jediným společníkem (dále jen „společnost“).  

 

3. Jednatel a dozorčí rada společnosti předkládají své žádosti o zařazení bodu do programu 

jednání rady prostřednictvím formuláře, který je přílohou č. 1 jednacího řádu ze dne 13. 6. 

2011 (tzv. podání). Formulář musí být řádně vyplněn a zaslán v elektronické podobě (e-

mailem) ve lhůtách dle rozpisu zasedání rady pro příslušné období na útvar tajemníka 
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Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „útvar tajemníka“). Jednatel a dozorčí 

rada společnosti uvedou v podání jména členů orgánů společnosti, kteří budou jednání rady 

ve funkci jediného společníka přítomni, a zajistí jejich účast. Vztahuje-li se na 

projednávaný bod obchodní tajemství, jsou povinni na tuto skutečnost v podání upozornit. 

Současně o této skutečnosti informují předem pracovníky útvaru tajemníka, kteří podání 

kontrolují a odesílají členům rady. Jednatel a dozorčí rada společnosti odpovídají za 

včasné, úplné a řádné vyhotovení svého podání (včetně všech příloh).   

 

4. Jednatel a dozorčí rada společnosti jsou oprávněni požádat starostu města o mimořádné 

svolání rady, je-li to nutné.  

 

5. Bude-li obsahem podání návrh na usnesení, které má být radou ve funkci jediného 

společníka přijato, bude návrh usnesení začínat: „Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve 

funkci jediného společníka společnosti… (uvede se název, sídlo a IČO společnosti)….“  

Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí 

jediného společníka v působnosti valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí 

být rozhodnutí rady ve funkci jediného společníka pořízeno formou notářského zápisu.  

 

6. Jednatel společnosti obdrží nejpozději do 10 dnů od jednání rady výpis z usnesení rady 

přijatých radou ve funkci jediného společníka společnosti podepsaný starostou města. 

Tento výpis z usnesení rady bude současně zveřejněn na webových stránkách města. Za 

předání výpisu a jeho zveřejnění na webových stránkách města odpovídá útvar tajemníka.  

 

7. Jednatel a dozorčí rada společnosti informují radu o plnění úkolů, které pro ně z přijatých 

usnesení rady ve funkci jediného společníka vyplynuly.  

 

 

III.  

Závěr 

 

1. Není-li v tomto Jednacím řádu stanoveno jinak, užijí se obdobně ustanovení jednacího řádu 

ze dne 13. 6. 2011. 

 

2. Tento Jednací řád byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 18. 12. 2015 

usnesením č. 434/29. 

 

3. Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Radou města Rožnov 

pod Radhoštěm.  

 

 

 

 

 

Ing. Radim Holiš v.r.  

starosta města 

 

 

 


