
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
35. Rady města

konané dne 18.1.2021

Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkovým organizacím města

Radě města je předkládán návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství.
Nařízením vlády 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o 
platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, se navyšují platy s účinností od 
1.1.2021.
V návaznosti na tuto skutečnost a v souladu s platnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, musí 
zřizovatel stanovit plat ředitelům příspěvkových organizací města.

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích

I. Rada města stanovuje
v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 603/2020 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací města, a to s 
účinností od 1.1.2021, dle přílohy materiálu:
-  Mgr. Ottu Ondráčkovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár 
nad Sázavou
- Mgr. Tomáši Augustýnovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár 
nad Sázavou
- Mgr. Soně Šikolové, ředitelce Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
- Evě Mošnerové, ředitelce Základní umělecké školy J. Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková 
organizace
- Bc. Aleně Sobotkové, ředitelce Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová
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Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit předložený návrh, který je v souladu s 
přísl. NV.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům 
příspěvkových organizací města, a to s účinností od 1.1.2021, dle přílohy 
materiálu:
-  Mgr. Ottu Ondráčkovi, řediteli Základní školy Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou
- Mgr. Tomáši Augustýnovi, řediteli Základní školy Nové Město na 
Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou
- Mgr. Soně Šikolové, ředitelce Mateřské školy Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace
- Evě Mošnerové, ředitelce Základní umělecké školy J. Štursy Nové Město 
na Moravě, příspěvková organizace
- Bc. Aleně Sobotkové, ředitelce Domu dětí a mládeže Nové Město na 
Moravě, příspěvková organizace

Materiál obsahuje: Příloha - Stanovení platu ředitelům PO města od 1.1.2021 (Neveřejná, 
Neanonymizovaná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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