
     Zápis č. 13/2021 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. května 2021 

v 8 hodin v kanceláři starosty města 

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

 

13. zasedání Rady města Proseč v roce 2021 proběhlo v době od 8:00 hodin do 8:30 hodin.  

 

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Jmenování osoby pověřené výkonem agendy ředitele školy  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 13. zasedání Rady města Proseč konaného dne 13. května 2021 byl schválen 

bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu 

byl Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

Starosta sdělil členům rady města, že na základě odvolání ředitele z funkce, ke kterému došlo na 

jednání rady č. 12/2021 dne 12. 5. 2021 je nutné zajistit kontinuitu v rámci provozu školy spojenou 

s předáním agendy ředitele a úkony vedoucí ke zdárnému zakončení školního roku. Starosta proto 

navrhuje pověřit výkonem agendy ředitele školy zástupkyni školy Mgr. Alenu Zvárovou. Ze zákona 

by sice vyplývalo, že po odvolání ředitele příspěvkové organizace a po zániku jeho funkce vykonává 

agendu automaticky zástupce ředitele, ale vzhledem k nastavené organizační struktuře příspěvkové 

organizace a k existenci 2 zástupkyň je vhodnější pověřit konkrétní osobu výkonem agendy ředitele, 

a to na dobu určitou, tedy do doby jmenování nového ředitele nebo ředitelky, který vzejde z 

vyhlášeného konkurzního řízení. Mgr. Alena Zvárová bude moci na základě pověření jednat v plném 

rozsahu činnosti, tzn. může vykonávat práva a povinnosti vyplývající z pracovního místa ředitele. 

Všichni radní s návrhem souhlasí. Přípravou pověření pro Mgr. Alenu Zvárovou je pověřena Mgr. 

Kateřina Jetmarová, předáním pověření Mgr. Aleně Zvárové jsou pověřeni radní Háp a starosta. 

 

 

 



2. Jmenování osoby pověřené výkonem agendy ředitele školy (RM/154/2021) 

Rada města 

jmenuje a pověřuje   

v souladu s ust. § 131 odst. 2 ve spojení s ust. § 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský 

zákon), paní Mgr. Alenu Zvárovou osobou pověřenou výkonem agendy ředitele příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČO: 75018772) na dobu určitou, a to do doby 

jmenování ředitele školy podle odst. 2 téhož paragrafu, tj. na základě vyhlášeného konkursního 

řízení.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

V Proseči dne 13. 5. 2021 

 

 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

 

místostarosta města: …………………………… 


