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NÁZEV: 
 

Řešení případné vzniklé škody z pracovněprávního sporu p. H.H. s PO Základní škola 
Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
 

ANOTACE: 
Řešeni možnosti vzniku škody v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu 
s p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
V souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 5. 11. 2020 rada města ukládá škodní 
komisi, zřízené jako poradní orgán rady města, projednat případnou vzniklou škodu v souvislosti 
s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu s p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4. 

Starosta města: Radní města pro oblast školství: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje 
a investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

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

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracovala: 

Tajemnice městského úřadu  

Předkládá: 

Starosta města 
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Popis 
Rada města dne 27. 03. 2017 svým usnesením č. 1006/2017/taj,oFKIA zřídila jako svůj poradní 
orgán škodní komisi, která projednává případy škodních událostí vzniklých na majetku města 
Žďár nad Sázavou způsobených zaměstnanci města a současně schválila směrnici k vyřizování 
škodních událostí způsobených zaměstnanci města a jednací řád škodní komise. Cílem směrnice 
je upravit postup při vyřizování škodních událostí zaměstnanci města a dále stanovit pravidla 
jednání škodní komise. 
Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 5. 11. 2020 bylo doporučeno radě města 
projednat případnou škodu v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci pracovněprávního sporu 
p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve škodní komisi města. 
V této souvislosti má rada města dvě možnosti řešení projednání škody v souvislosti s výše 
uvedeným rozhodnutím, a to projednat škodu ve škodní komisi města, jako poradním orgánu 
rady města nebo rada města rozhodne o zřízení komise ad hoc, tedy pro tento konkrétní případ, 
a ten tato komise projedná. Složení komise je v pravomoci rady města.  

 
 
Dopad do rozpočtu města 
----  
  
 
Geneze případu 

 Usnesení RM ze dne 27. 03. 2017 č. 1006/2017,taj,oFKIA 
 Usnesení kontrolního výboru č. 1/16/2020 ze dne 29. 09. 2020, na základě kterého 

kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby doporučilo radě města řešit škodní 
událost, která prokazatelně dle rozhodnutí soudu nastala, ve škodní komisi města. 

 Usnesení ZM ze dne 5. 11. 2020 v bodě 15. Různé: Zastupitelstvo města v návaznosti na 
usnesení kontrolního výboru č. 1/16/2020 doporučuje radě města projednat případnou 
škodu v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci pracovněprávního sporu p. H. H. s PO 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve škodní komisi města. 

 
 
Návrh řešení 

 projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 
pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve 
škodní komisi města. 

 projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 
pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
v komisi zřízené radou města pro tento konkrétní případ. 
 

 



 

Varianty návrhu usnesení 
 projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 

pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve 
škodní komisi města. 

 projednat případnou škodu vzniklou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci 
pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4  
v komisi zřízené radou města pro tento konkrétní případ. 


