Odbor
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště
Počet stejnopisů:

Znak
KONTROLNÍ LIST SMLUVNÍHO DOKUMENTU
Tento smluvní dokument je vyhotovena na základě usnesení RMČ BS (ZMČ BS)
uvedeného v příloze č. 1 tohoto kontrolního listu

Pro daný typ smlouvy je RMČ BS (ZMČ BS) schválen předepsaný vzor
Předepsaný vzor byl schválen na základě usnesení RMČ BS (ZMČ BS), uvedeného v příloze č. 2
tohoto kontrolního listu
znění tohoto smluvního dokumentu vztahuje s tímto vzorem zcela v souladu
znění tohoto smluvního dokumentu není s tímto vzorem v souladu; provedené změny či
úpravy (vyplňte, při nedostatku místa uveďte na zvláštní příloze jako nedílné součásti tohoto listu):

Pro daný typ smluvního dokumentu není RMČ BS (ZMČ BS) schválen předepsaný vzor
znění tohoto smluvního dokumentu je zcela v souladu se zněním schváleným RMČ BS
(ZMČ BS) na základě jejího usnesení uvedeného v příloze č. 1 tohoto kontrolního listu
znění tohoto smluvního dokumentu není v souladu se zněním schváleným RMČ BS (ZMČ
BS); provedené změny či úpravy (vyplňte, při nedostatku místa uveďte na zvláštní příloze jako nedílné
součásti tohoto listu):

tento smluvní dokument schválený RMČ BS či ZMČ BS obsahuje podmínky pro jeho
uzavření. Zpracovatel kontrolního listu tímto prohlašuje, že stanovené podmínky byly
splněny.
tento smluvní dokument schválený RMČ BS či ZMČ BS neobsahuje podmínky pro jeho
uzavření.
Název odboru:
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PODPISY
Garanční doložka
Ve smyslu usnesení NjS ČR č.j. 11 Tdo 454/2011-32
Zpracovatel, právník odboru (případně právník OPO ve smyslu čl. 29.1. Organizačního řádu ÚMČ BS),
vedoucí odboru a předkladatel stvrzují, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy i vnitřními
předpisy MČ BS.

Garance správnosti smlouvy
zpracovatel
jméno, funkce

podpis

správce
rozpočtu

OPO
ÚMČ BS

tajemník
ÚMČ BS

Místostarosta/
uvolněný člen
ZMČ BS

právník
odboru

vedoucí
odboru

předkladatel

jméno

jméno, funkce

jméno, funkce

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

jméno

Příloha č. 1
Text příslušného usnesení, včetně čísla usnesení a hlasování.
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