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RM 59 – 28.01.2021 

 

Naše čj.: MUSP 8327/2021 

Naše sp. zn.: 8323/2021 TAJ/PECH *MUSPX028WU6W* 

 

U S N E S E N Í  

z 59. schůze Rady města Šumperka ze dne 28.01.2021 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

2616/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitele PaedDr. Milana Tichého, v souladu s novelou nařízení vlády č. 

603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2617/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitele Mgr. Radovana Pavelky, v souladu s novelou nařízení vlády č. 603/2020 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2618/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitele PaedDr. Hynka Pálky, v souladu s novelou nařízení vlády č. 603/2020 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2619/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitele Mgr. Petra Málka, v souladu s novelou nařízení vlády č. 603/2020 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2620/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitele Mgr. Viktora Vernera, v souladu s novelou nařízení vlády č. 603/2020 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2621/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitelky Mgr. Yvony Šimkové, v souladu s novelou nařízení vlády č. 603/2020 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2622/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitelky Bc. Silvie Zjavkové, v souladu s novelou nařízení vlády č. 603/2020 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 
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2623/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitelky Bc. Pavlíny Boškové, v souladu s novelou nařízení vlády č. 603/2020 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2624/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

platový výměr ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., v souladu s novelou nařízení vlády č. 

603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017, Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2625/21 Platy ředitelů MŠ, ZŠ, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, v souvislosti s nařízením vlády č. 

341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ve znění novely nařízením vlády č. 603/2020 Sb., s účinností od 01.01.2021 

schvaluje 

změnu Podmínek pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního 

příplatku ředitelům mateřských a základních škol, střediska volného času, městské knihovny a 

kina, zřizovaných městem Šumperkem dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2021. 

 

Termín:  28.01.2021 

        Zodpovídá: Mgr. Hajduková 

 

2626/21 Změna organizace školního roku 2020/2021 v ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 

bere na vědomí 

informaci o změně organizace školního roku 2020/2021 v Základní škole Šumperk,  

Dr. E. Beneše 1, IČO 00852295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marta Novotná     Ing. Jakub Jirgl 

               1. místostarostka               2. místostarosta 
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