
               Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry č. 13-2011 

konaného dne 30. května 2011 v 17.45 hod. 

na Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

     

  RO Usnesení č. 90/13-2011 
       Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I bere na vědomí 

a) informace o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě v Základní škole a 

Mateřské škole Psáry, okres Praha – západ, Psáry, Hlavní 12, IČ 70840512, konané 

podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a zákona 

č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, v souladu s ustanovením § 15 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění 

b) petici vyjadřující nesouhlas petentů s odvoláním paní Mgr. Mileny Trůblové z funkce 

ředitelky školy 

c) otevřený dopis zastupitelstvu 

d) vyjádření paní ředitelky k výsledku veřejnosprávní kontroly 

 

II odvolává 

v souladu s § 166, odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, k 1. 6. 2011 

Mgr. Milenu Trůblovou z funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres 

Praha – západ, Psáry, Hlavní 12, IČ 70840512 z důvodu závažných porušení právních 

povinností vyplývajících z vykonávané funkce ředitele, která byla zjištěna zřizovatelem 

v průběhu veřejnosprávní kontroly zahájené dne 15. 3. 2011 a ukončené dne 24. 5. 2011 – 

viz příloha tohoto usnesení 

 

III ukládá starostovi  

a) podat informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly členům ZO 

b) informovat odvolanou ředitelku Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha – 

Západ o usnesení č. 90/13-2011 a bezodkladně jí doručit písemné odvolání do 

vlastních rukou 

c) bezodkladně vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele Základní školy a Mateřské 

školy Psáry, okres Praha - Západ 

 

 

 
 

      _________________________                                                                 ___________________________                           

                     starosta                                                                                  místostarostka 

             Milan Vácha                                                                             Vlasta Málková 

 

    ______________________ 

                                             místostarosta 

                     Luděk Nezmar 

 
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti 

rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“ 

 

 


