
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 11 

 DNE: 30.4.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 11/2020/4. ZŠ/13 

 

 

NÁZEV: 
 

Návratná finanční výpomoc Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4   

 

ANOTACE: 
 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škole Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Poskytnutí návratné finanční výpomoci 
příspěvkové organizaci Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do výše 2,35 mil. Kč na 
pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu dle přiloženého návrhu.  

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: Odd. projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

Předkládá: 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

  



Název materiálu: Návratná finanční výpomoc Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 žádá o schválení návratné finanční výpomoci dle 
přiloženého návrhu.  
 
 
 
Popis 
Příspěvková organizace žádá o poskytnutí bezúročné návratnou finanční výpomoci do výše 

2,350.000 Kč na úhradu zvýšených výdajů vzniklých v souvislosti s pracovněprávním sporem 

vedeným s Ing. Humpolíkovou dle rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 

18. 2. 2020, a to na účet příspěvkové organizace. 

 
 
Dopad do rozpočtu města 
Tato poskytnutá finanční výpomoc má dopad do rozpočtu města. 
 
 
Geneze případu 

 ZM 10, dne 6.2.2020 - Informace o průběhu soudního sporu PO Základní škola Žďár n. S., 

Švermova 4 

 RM 36, č. 569/2020/4.ZŠ, dne 24.2.2020 – Sdělení informace o stavu soudního jednání 

Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 RM 37, č. 595/2020/4.ZŠ, dne 9.3.2020 – Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

- doporučuje ZM schválit 

 RM 41, č. 659/2020/4.ZŠ, dne 20.4.2020 – Navýšení návratné finanční výpomoci  

- doporučuje ZM schválit 

 
Návrh řešení 

 Schválit poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci dle přiloženého návrhu. 

 
 
Varianty návrhu usnesení 

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí bezúročné návratné finanční 

výpomoci dle přiloženého návrhu dohody. 

 
Doporučení předkladatele 
 

 RM 41 usnesením č. 659/2020/4.ZŠ dne 20.4.2020 doporučuje schválit poskytnutí 

bezúročné návratné finanční výpomoci dle přiloženého návrhu.  (příloha č.1) 

 
 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města a vedoucí finančního odboru. 
Materiál byl doporučen RM č. 41 ke schválení ZM č. 11. 


