
USNESENÍ č. 12/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 12. května 2021 v 7:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Jan Poslušný, Ing. Radek Šenkýř, Tomáš 

Háp  

Host:  Mgr. Bc. Josef Roušar 

Zapisovatel:  Mgr. Kateřina Jetmarová 

 

RM/152/2021 

RM odvolává ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČO: 

75018772) s účinností ode dne doručení odvolání podle § 73a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce. Důvodem odvolání je ve smyslu ust. § 166 odst. 5) písm. a) zákona 561/2004 

Sb., školského zákona, závažné porušení a neplnění právních povinností vyplývajících z jeho 

činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele. Toto porušení a neplnění 

právních povinností spočívá v nerespektování odborové organizace vzniklé na pracovišti a práv 

jejích členů - zaměstnanců, na což byl upozorněn již na zasedání Rady města Proseč dne 25. 1. 

2021 a bylo mu uloženo rychlé narovnání vztahů, zklidnění situace, nastavení vhodné formy 

komunikace a spolupráce s odborovou organizací. K odstranění uvedených nedostatků však 

nedošlo. Závažné nedostatky v činnosti školy zjistil též Oblastní inspektorát práce pro 

Královehradecký kraj a Pardubický kraj na základě kontroly provedené v období 16. 3. - 29. 4. 

2021, spočívající v porušování pracovněprávních předpisů ve vztahu k některým 

zaměstnancům.  Manažerská a řídící práce ředitele je dlouhodobě nedostatečná a má za 

následek devastaci mezilidských vztahů na pracovišti a destabilizaci učitelského sboru. 

 

 

 

 

 

 

 



RM/153/2021 

RM vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích, konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč, IČ: 

75018722. RM ukládá starostovi zabezpečit veškeré potřebné úkony pro realizaci rozhodnutí.  

 

 

V Proseči dne 12. 5. 2021 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

místostarosta města: ………………………………………………. 


