
 

 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 17 

 DNE: 17. 6. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 260/2019/ŠKS 

 

NÁZEV: 
Poděkování a mimořádná odměna  

 
 

ANOTACE: 
Poděkování a mimořádná odměna u příležitosti odchodu do starobního důchodu.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města u příležitosti odchodu do starobního důchodu paní J. B., ředitelky Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace, děkuje za dlouhodobě kvalitní 
řízení příspěvkové organizace města a schvaluje jí vyplacení mimořádné odměny dle 
předloženého návrhu uvnitř materiálu.  

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

.  

 



 
 

 

Název materiálu:   Poděkování a mimořádná odměna 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 0 
 
Popis  
U příležitosti odchodu do starobního důchodu paní J. B., ředitelky Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189/35 je radě města předložen návrh na vyplacení mimořádné odměny 
jmenované ředitelce ve výši …………., jako poděkování za dlouhodobě kvalitní řízení příspěvkové 
organizace města.  

Mimořádná odměna bude vyplacena ve výši ………..  z prostředků příspěvkové organizace 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Konkrétní výši mimořádné odměny bude 
mít k dispozici při jednání rady města místostarosta města Ing. Josef Klement.    

Geneze případu 
Není 
 
Dopad do rozpočtu města:  
Nebude vyplaceno přímo z rozpočtu města, ale z finančních prostředků příspěvkové organizace.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji vyplatit navrhovanou mimořádnou odměnu. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města u příležitosti odchodu do starobního důchodu paní J. B., ředitelky Základní školy Žďár 
nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace, děkuje za dlouhodobě kvalitní řízení 
příspěvkové organizace města a schvaluje jí vyplacení mimořádné odměny dle předloženého 
návrhu uvnitř materiálu.  

Doporučení předkladatele 
Schválit vyplacení navrhované odměny. 
 
Stanoviska:  
Projednáno s místostarostou města. 
 
 
 
 
 
 
 


