Město

usnesení zastupitelstva města
Usnesení zastupitelstva města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu
s platnou legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR). Neupravené verze těchto dokumentů jsou
uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů v kanceláři starosty.

Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč na 19. zasedání dne 13. 4. 2022 po projednání:
19.1

Schvaluje tajné hlasování k usnesení o bodu 1a) Řešení problému ve věci tajemníka městského úřadu.

19.2

Odmítá návrh dohody o ukončení sporu s J.M. zaslaný jeho právním zástupcem Mgr. Robertem Tschöplem
dne 30. 3. 2022 ve znění dle přílohy č. 1 zápisu a ukládá starostovi vyrozumět právního zástupce J.M. o
odmítnutí jeho návrhu ze dne 30. 3. 2022. T: Neprodleně.

19.3

Schvaluje podání návrhu J. M. na uzavření dohody o vyrovnání nároku na náhradu platu za období od 1. 2.
2017 do dne uzavření dohody, dle které se Město zaváže uhradit J.M. na tento nárok částku 3,000.000 Kč,
poníženou o částku mu již vyplacenou po 23. 2. 2022, J.M. se vzdá veškerých dalších nároků včetně
příslušenství, na které by měl vůči Městu nárok za období od 1. 2. 2017 do uzavření dohody, a vezme zpět
žalobu projednávanou u Okresního soudu v Pardubicích pod sp.zn. 6 C 44/2020, přičemž ani jedna strana
sporu by nežádala náhradu nákladů řízení; součástí bude rovněž dohoda o ukončení pracovního poměru ke
dni podpisu dohody o vyrovnání nároků a závazek Města nepodávat dovolání proti rozsudku Krajského
soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice ze dne 23. 2. 2022, č. j. 27 Co 269/2021-748; návrh bude
učiněn s platností omezenou do 25. 4. 2022 a ukládá starostovi vyrozumět právního zástupce J. M. o návrhu
Města na vyrovnání pohledávek J.M. ve smyslu schváleného usnesení zastupitelstva města. T: Neprodleně.

19.4

Doporučuje, v případě včasného nepřijetí schváleného návrhu zastupitelstvem města ze dne 13. 4. 2022 na
uzavření dohody o vyrovnání nároku ze strany J. M., aby orgány Města učinily právní kroky ke snížení počtu
tajemníků městského úřadu ze dvou na jednoho, a to nejprve na základě dohody o ukončení pracovního
poměru a nedojde-li k uzavření dohody, tak ke snížení jejich počtu na základě jednostranného právního
jednání, vedoucího k ukončení pracovního poměru jednoho z tajemníků a zajistily podání dovolání proti
rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice ze dne 23. 2. 2022, č. j. 27 Co 269/2021748.
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