
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 44 
 DNE: 18. 5. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 678/2020/ŠKSM 

 

NÁZEV: 
Výsledky konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková 
organizace. 
 

ANOTACE: 
V návaznosti na uskutečněné konkursní řízení předkládáme radě města návrh na jmenování 
ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 
příspěvková organizace.   

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace a usnesení konkursní komise o vhodnosti 
uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, 
Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace.  
 
Rada města jmenuje  na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková 
organizace.   
 
Rada města stanoví plat , ředitelce Základní umělecké školy Františka 
Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace. 
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, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

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

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor ŠKSM 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: Výsledky konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo 
náměstí 4, příspěvková organizace 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh:4 
 
 
Popis 
Dne 24. 2. 2020 vyhlásila rada města na svém zasedání konkursní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace.   
Předsedkyní konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace vykonávající činnost školy byla radou města jmenována 
místostarostka města . Další členy konkursní komise rada města 
jmenovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Do stanoveného termínu uzávěrky konkursního řízení 25. 3. 2020 se přihlásila jedna uchazečka, a 
to současná ředitelka Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo 
náměstí 4, příspěvková organizace.  
 
Vlastní konkursní řízení proběhlo dne 6. 5. 2020 v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.   
 
Konkursní komise se na základě hlasování dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb. usnesla, že 

 je vhodnou uchazečkou pro výkon funkce ředitelky Základní umělecké školy 
Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace. 
 
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, jmenuje ředitelku školy na vedoucí pracovní místo usnesením 
s účinností od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou.  
 
Návrh řešení 
Odbor školství, kultury, sportu a marketingu předkládá radě města na vědomí následující podklady: 
  

• Zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitelky/ředitele Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo 
náměstí 4, příspěvková organizace  

• Usnesení konkursní komise o vhodnosti uchazečů na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ředitelky  Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
 

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu navrhuje na základě výsledků konkursního řízení 
jmenovat konkursní komisí doporučenou nejvhodnější uchazečku na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou.  
 
 
 
 
 



 
   

 

 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace a usnesení konkursní komise o vhodnosti 
uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, 
Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace (dle příloh). 
 
Rada města jmenuje u na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková 
organizace s účinností od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou (dle přílohy). 
 
Rada města stanoví plat , ředitelce Základní umělecké školy Františka Drdly, 
Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace (dle přílohy). 
 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme jmenovat konkursní komisí navrhovanou nejvhodnější uchazečku na obsazení  
pracovního místa ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s předsedkyní konkursní komise , která je 
rovněž garantem příspěvkové organizace Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad 
Sázavou. 



Zap is z 2. jednani konkursni komise na obsazenl vedouciho pracovniho mista 

reditel ky / reditele 

Zakladnl umiHecke skoly Frantiska Drdly Zd'ar nad Sazavou, Doleialovo namist( 4, 

prispevkova organizace 

die vyh/asky C. 54/2005 Sb., o naleiitostech konkursniho ffzenf a konkursnfch komisfch, ve znenf 

pozdejsich pfedpisu (dale jen, vyhtaska") 

Datum jednani: 6. 5. 2020 
Misto j ednanl: MeU Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, zasedacf mfstnost zastupitelstva 

mesta 
Omluveni: , l - odbornlci s hlasem poradnfm 
Jednanf konkursnf komise je neverejne. 
Uplne znenl vyhlasenl konkursnrho rizeni: p'ffloha c. 1 

Datum a zpusob vyhlaseni konkursnfho rizenl: bylo vyhi<Beno dne 24. 2. 2020 usnesenfm 
rady mesta a zverejneno dne 25. 2. 2020 na webu mesta Zd'ar n. s., na urednl desce mesta 
Zd'ar n. S., na webu Krajskeho uradu Kraje Vysocina a v mfstnfm tisku 

Seznam l lenii konkursnr komlse (dale jen "komise" ): 

 

-
l  

 

 

----- -- --------- 

- --- -
 

 

clen urceny zrizovatelem (pfedsedo komise) 

clen urceny zrizovatelem 

cfen urceny krajskym uradem 

-
' clen, kter'{m je odbornfk v oblasti statni spravy, 
I 

organizace a rizenf ve skolstvf podle druhu a 

typu prfslusne skoly nebo skolskeho zarlzenf, 

personalista nebo psycholog, urceny Ceskou l 
I skolnr lnspekd 

I clen, kter'{m je odborn ik v oblasti statni spravy, 

organizace a rfzenf ve skolstvl podle druhu a 

typu prlslusne skoly nebo skolskeho zaNzen f, 

personalista nebo psycholog, urceny Ceskou 

_ -f ~kolnf inspekd _ 

clen, kter'{m je pedagogicky pracovnfk pNslusne 

pravnicke osoby vykonavajld cinnost skoly nebo 

skolskeho zarlzen i 
I 

clen, kte~m je skolnf inspektor Ceske skolnf I 
1 inspekce J 



I 

Seznam zucastnenych uchazecu: 

 

1. Usnesenr komise o vhodnosti uchazece podle § 5 odst. 2 (pffloha c. 2): 

 je vhodnym uchazecem pro v'{kon cinnosti reditelky skoly. 

2. Porad[ uchazecu u jednotlivych clenu komise podle § 5 odst. 3 vyhla~ky a doklad o v'{slednem 

poradr uchazecu podle § 5 odst. 4 vyhi;H ky nebylo stanoveno, jelikoz se konkursnrho rlzeni 

ucastnila pouze jedna uchazecka. 

3. Nedllnou soucastf zapisu jsou hlasovad Hstky jednotlivych clenu komise s uvedenfm, zda je ci 

neni uchazecka vhodna pro vykon funkce reditele/ reditelky skoly. 

Po vyhodnoceni konkursu predseda komise za prftomnosti clenu komise oznami l bez zbytecneho 

odkladu V'(sledek konkursniho rfzenf pi'ftomne uchazecce. 

Uchazecka bude predsedou komise vyrozumena o vysledku konkursnfho i'fzen f tez pfsemnou formou, 

a to do 7 dnu od vyhlcHeni. Vysledek konkursniho r izenf rna pro zrizovatele doporucuj fd charakter. 

Tajemnfk komise pi'edal zrizovateli bez zbytecneho odkladu zapis podepsany vsemi cleny komise, 

kterf byli pritomni u konkursu. 

Clenove konkursnf komise, tajemnfk {popr. i pi'izvany dalsi odbornlk) se zavazuji, ze v prubehu konani 

konkursnfho i'fzenl a po jeho skoncenf budou zachovavat mlcenlivost o vsech skutecnostech, 

o kter'Ych se v teto souvislosti dozvi. Berou na vedomf, ze neposkytnou vedome tretfm osobam 

duverne informace, ktere nejsou dostupne z verejne pr istupnych zdroju. 

Podplsy pritomnych clenu konkursnf komise: 

 Jmeno elena komise 

 

------ --- - -·-
~   

I  

I  
I 

 

 

 
·- -----

-

_ ...



v prfpad~ odmftnutf podpisu zapisu clenu komise se do zapisu uvede duvod odmltnutf. 

Duvod odmltnutf podpisu: 

r:- - ··------
1 JrrH~no pFlzvaneho odbornfka s hlasem poradnim 

I 
 

I  

I  

 ~ 
Zapsal tajemnfk komise:  

Ve Zdare nad Sazavou dne 6. s. 2020 



Pffloha c. 2 

Usneseni konkursni komise o vhodnosti uchazecu na vedouci pracovni misto 
reditelky/reditele Zakladni umelecke skoly Frantiska Drdly Zd'ar nad Sazavou, 

Doleialovo namesti 4, prispevkova organizace 

1. Vysledky hlasovanl: 

Jmeno a prijmenf uchazete 

I 
Pocet kladnych hlasu Ziiv~r komise: I 

Uchazecje vhodny I nenfvhodny J 
 -_ -_ -_ -_-_ -_-~]~~---_-_-_-__ 7·----_-_~ .. ---- Je vhodny _ _ _ _ _,j 

2. Usnesenf konkur sni komlse: 

Na zaklade posouzeni prihlasky, l'fzeneho rozhovoru, dosavadnkh pracovnfch v¥sledku v oblasti 

skolstvf, mladeze a telov'{chovy a vyjadrenf prizvanych odbornfku s hlasem poradnfm se 

konkursnf komise die § 5 odst. 2 vyhlasky c. 54/2005 Sb. hlasovanfm pritomnych clenu usnesla, 

ze  je vhodnou uchazeckou na vedoud pracovnf mfsto i'editelky/reditele 

Zakladni umelecke skoly Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, Dolezalovo namestf 4, pi'fspevkova 

organizace. 

Podpisy prftomnych clenu konkursni komise: 

i Jmeno elena komise Pod pis 

 

 

 

 

 
--:-

·-·--·-

 

 
l 

: - - - ·- ·--

Ve Zd'<He nad Sazavou, dne 6. 5. 2020 

Zapsal tajemnfk komtse:  



v prfpade odmitnut i podpisu zapisu clenu komise se do zapisu uvede duvod odmltnut f. 

Duvod odmltnutl podpisu: 

Jmeno prlzvaneho odbornlka s hlasem poradnim Podpis ~ 
I l  _ 

I  
- - - ---- .

I  

Zapsal tajem nfk komise:  

Ve Zd'are nad Sazavou dne 6. 5. 2020 



MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 
ZIZKOVA :2.27/1, 591 31 ZiJAr~ N.A.D Sf..zAvou 

Rada mesta Zd'aru nad Sazavou v souladu s § 166 odst. 2 a odst. 3 zakona c. 561/2004 Sb., 
o predskolnim, zakladnim, strednim, vyssim odbornem a jinem vzdelavani (skolsky zakon), 
v platnem znenf a v souladu s vyhlaskou c. 54/2005 Sb. , o nalezitostech konkursniho fizeni a 
konkursnich komisich, v platnem zneni 

vyhlasuje konkursni fizeni 
na obsazeni vedouciho pracovniho mista reditele/reditelky pfispevkove organizace 
Zakladni umilecke skoly Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, Dolezalovo namesti 4, 
pnspevkova organizace, se sidlem Dolezalovo namesti 4, 591 01 Zclar nad Sazavou 

Pv.i. da..:J.si. 
pfedpoklady pro vykon cinnosti feditelky/feditele skoly a odborna kvalifikace podle zakona c. 
563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zmene nekter-ych zakonu, ve zneni 
pozdejsich predpisu, delka praxe 4 roky, 
znalost skolskych predpisu, 
obcanska a moralni bezuhonnost, 
organizacni a ridici schopnosti. 

Platove podminky: 
die zakona c. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu, narizeni vlady c. 
341/2017 Sb., o platovych pomerech zamestnancu ve vei'ejnych sluzbach a sprave, v platnem 
znenf a narizenf vlady c. 222/2010 Sb., o katalogu praci ve verejnych sluzbach a sprave, ve 
zneni pozdejsich pi'edpisu. Platove zai'azeni: platova trida 12, priplatek za vedeni, az do vyse 
52 416 Kc podle let zapocitatelne praxe, moznost osobniho ohodnocen f. 

Pisemna zaslete: 
prihlasku (uved'te jmeno, prijmenf, trvale bydliste, kontaktni adresu, telefon, prip. e-mail), 
uredne overene kopie dokladu 0 dosazenem vzdelani (diplom vcetne vysvedceni 0 statni 
zaverecne zkousce), 
doklad o prubehu zamestnimi a deice pedagogicke praxe potvrzeny poslednfm 
zamestnavatelem, vcetne uvedeni funl<cniho zai'azeni, 
strukturovany profesni zivotopis, 
pisemnou koncepci rozvoje a rizeni skoly v rozsahu 4 normostrany 
vypis z evidence Rejstriku trestu (ne starsi 3 mesicu) 
lekarske potvrzeni o zdravotni zpusobilosti k vykonu cinnosti Feditele/feditelky skolskeho 
zarfzeni (ne stars[ 3 mesic(J), 
cestne prohlaseni 0 pine svepravnosti. 

Ke konkursnimu fizeni zasilejte prihlasku dolozenou kompletnimi doklady. Pfihlasku, zivotopis, 
cestne prohlaseni a pine svepravnosti a koncepci rozvoje skoly vlastnorucne podepiste. 
Reditel/i'editetka skoly bude jmenovantjmenovana na dobu neurcitou s predpokladanym nastupem 
do funkce 1. 8. 2020. 
Prihlasku s pozadovanymi doldady doructe do 25. brezna 2020 do 12:00 hodin. 
Adresa pro doruceni: Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou, sekretariat starosty, Zizkova 227/1 I 591 31 
Zd'ar nad Sazavou. ObaB!m oznacte: ,Konkurc ZUS Zd'ar nad Sazavou- NEOTViRAT". 

lnformace ohledne pfihlasky ziskate u MQr. Petra Sedlaka, vedouciho odboru skolstvi, kultury, 
sportu a marketingu MeU Zd'ar nad Sazavou, telefon 566 688 130. 

 
starosta mesta 



MESTO ZiSAR NAD SAZAVOU 
ZIZI\OVA ?.27 /1, 591 31 7..r) l\R N • D SAc \VOU 

lnformace o zpracovani osobnich udaju uchazece pi'i vyberovem i'izeni (die cl. 13 obecneho naflzeni 
o ochrane osobnich udaju) 
1. Kontaktni udaje spravce osobnich udaju a poverence pro ochranu osobnich udaju: 

Spravce osobnlch udaju: Mesto Zcfar nad Sazavou, Zizkova 227/1 , 591 31 Zcfar nad Sazavou telefon: 
566 688 111 10 datove schranky: ybxb3sz elektronlcka podatelna: posta@zdarns.cz Poverenec pro 
ochranu osobnfch udaju: 

, Mestsky urad, L izkova 227/1 , 591 31 Zd'ar nad Sazavou telefon: 566 688 
159, e-mail: poverenec@zdarns.cz 

2. Ucel zpracovani: 
Spravce osobnich udaju zpracovava Vase osobnf udaje pouze pro ucel vyberoveho i'izeni na vypsanou 
pracovni pozici 

3. Prr.tv!.'1·: ·~aklad zpracovani: 
Zpracovani Vasich osobnfch udaju je nezbytne pro provedenf opati'enf pi'ijatych pi'ed uzavi'enrm pracovnf 
smlouvy die cl. 6, odst 1, pfsm. b) obecneho naffzenf o ochrane os. udaju. 

4. Prijemci nebo kategorie prijemcu osobnich udaju: 
Posl(yfnute osobnf udaje nejsou dale pi'edavany dalsim pffjemcum. 

5. Preolav€mi osobnich udajl8 do zahranici: 
K pfedavanf osobnich udaju do zahranici nedocMzi. 

6. Doba uiozeni osobnich uclaju: 
Osobni Lldaje uvedene na prihlasce k vyberovemu rfzen! se ukladaji po dobu stanovenou Spisovym a 
skartacnfm p!anem, vydanym v sou!adu se zakonem c. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisove slui:b! . 
Dokumenty dodane pro vyberove rfzeni ~vyjma prih lasky) se po skonceni vyberoveho rlzeni vracejf 
uchazeci v pr!pade, ze nebyl ve vyberovem fizen f vybran. v pi'ipade, ze uchazec by! vybran na vypsanou 
pracovnf pozici, jeho osobni udaje se ulozi do osobniho spisu zamestnance pro ucely personaln i agendy, 
mzdo,,e ager1c1 y a zakonneho pojistenr. 

7. Prav2l ucha:zece vyplyvaj!ci z obecneho narizeni o ochrane osobnich udaju: 
Pravo na prfstu;-J I< os. 1idajCtm, pravo na opravu osobnfch udaju. pravo na vymaz osobnich udaju, pravo 
na prenosit~lnost os udaju, ~ravo na vznese11 ! namitky vuci zpracovani os. udaju, pravo na omezeni 
zpracovar'f os. udaju, tato prava lze uplatn!t v sauladu s obecnym nai'izenim o ochrane osobnich udaju. 

3. ?ravo UC0¢1Zt?.Ce podat etiznost 11 r.lozom'leho u!ad'..! : 
Pokud zpracovanim osobnich l1daju bylo poru~cno obecne narizeni o ochrane osobnfch udaju, ma 
zamestnane-:: pravo podat stfi:nost u Ui'adu pro ochranu osobnfch udaju (Urad pro ochranu osobnfch 
udaju, Ppll<. Sochora 27, 170 00 Praha 7' )!VW W .uoou.cz). 

9. Autom~t.izovane rozhodovani: 
Pfi z:prac::ovanf osobnfch ud:~jl! nedochazf I< automatizovanemu zpracovc'mi a rozhodovani, vcetne 
profilovar.i. 

Z 5. 07. ZOZO 
Vyveseno dne: - ----- _ 

Sejmuto dn.:: . 2 ~ 03, ~~~t41 
Zvefejn[w~ ~:plb!)bcm umoznujfcf 
dalkovY pi _;;.t·:J twww.zdarns.cz) 

dne: ·- 2 5. GZ. 7.0ZO 
Razitko. pv<~,;i::. organu, kter9 potv'll..; .. 
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M ESTO ZDAR NAD SAZAVOU 
Zl l KOV.\ r ?7 /1 , 591 31 Zb\R ~;:'.". s.~.7\\'0L! 

Jmenovani na vedouci pracovni misto reditele 

Rada mesta v souladu s ustanovenim § 102 odst. 2 pism. b) zakona c. 128/2000 Sb., 
o obcich (obecni zrizeni), ve zneni pozdejsich predpisu, v souladu s ustanovenim § 166 
odst. 2 zakona c. 561/2004 Sb., o predskolnim, zakladnim, strednim, vyssim odbornem a 
jinem vzdelavani (skolsky zakon), ve zneni pozdejsich predpisu , v souladu s vyhlaskou c. 
54/2005 Sb., o nalezitostech konkursniho rizeni a konkursnich komisich, a v souladu s 
usnesenim Rady mesta Zd'ar nad Sazavou, bod c . .. , usnesenf c. 678/2020/SKSM ze 
dne 18. 5. 2020 

jmenuje 

 
 

 

na vedouci pracovni misto reditelky 
Zakladni umelecke skoly Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, Dolezalovo namesti 4, 

prispevkova organizace 

s ucinnosti ode dne 1. 8. 2020. 

 
starosta mesta 

Ve Zd'are nad Sazavou dne ..... ... .. .. .... ... . . 

Jmenovani je vyhotoveno ve 3 originalech , z nichz po jednom obdrzi: 
•  
• Zakladni umelecka skola Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, Dolezalovo namestf 4, 

pffspevkova organizace 
• zrizovatel mesto Zd'ar nad Sazavou 

Prevzala dne: .... ... ..... ..... ........ ... ... ......... . .............. .... . .... .. .. .... . . 



MESTO ZDAR NAD SAZAVOU 
ZIZKOVA 227/ 1. 591 31 ZDAR N. \ D SAZAVOU 

Jmeno: 

Organizace: 

PLATOVY VYMER 
s ucinnosti ke dni 1. 8. 2020 

 

Zakladni umelecka skola Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, 
Dolezalovo namesti 4, prispevkova organizace 

V souladu se zakonem c. 262/2006 Sb., zakonik prace, s narizenim vlady c. 341/2017 Sb., 
o platovych pomerech zamestnancu ve verejnych sluzbach a sprave, s narizenim vlady c. 
222/2010 Sb., kteryom se stanovi katalog praci ve verejnych sluzbach a sprave Vam Rada mesta 
Zd'ar nad Sazavou schvalila tyto platove podminky: 

Platova trida: 12. (Katalog praci c. 222/2010 Sb.- povolani 1.01.12) 
Platovy stu pen: 

Platovy tarif 
Priplatek za vedeni 
Osobni priplatek 

Celkem: 

7. 

Kc 
Kc 

 Kc 

Kc 

(30 % z tarifu posledniho platoveho stupne tr. 12) 

Tento plat je stanoven pri uvazku 40 hodin tydne. 

Zdtivodn{mi: 

Mesicni plat je stanoven v souvislosti se jmenovanim na vedouci pracovni misto reditelky Zakladni 
umelecke skoly Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, Dolezalovo namesti 4, prispevkova 
organizace. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne .. . .... .. .. . .......... . 

 
i'editel pi'fspevkove organizace 

 
starosta mesta 




