
„Není odměna jako odměna …!“                                    
 
Radní města Rýmařova, současně také jako členové valné hromady Městských služeb Rýmařov 
s.r.o., ve složení Ing. Šimko, Ing. Vavřičková, Mgr. Staňková, DiS., MUDr. Servus, Ing. Köhler, L. 
Žilka a Mgr. Koňařík, přijali na jednání rady dne 19.12.2019 usnesení o následném vyplacení 
roční odměny za rok 2020 Ing. Ireně Orságové ve funkci jednatelky shora uvedené společnosti, 
za předpokladu splnění pěti zvlášť významných pracovních úkolů. 
Na tomto místě se zcela zjevně nabízí otázka, co by si tak běžný občan našeho města mohl 
představit pod pojmem „zvlášť významný pracovní úkol“. Možná snad splnění úkolů v podobě 
realizace činností významně překračujících běžnou pracovní náplň pro město? Nebo dokonce 
dosažení nemalých finančních úspor ve výši několika set tisíc či dokonce miliónů korun 
v hospodaření dané společnosti? Chyba lávky. Taková úvaha je v tomto konkrétním případě 
naprosto lichá. 
Za „zvlášť významné pracovní úkoly“ považují radní města kupříkladu spoluúčast jednatelky 
na rekonstrukci zaměstnaneckých šaten pro Městské služby Rýmařov s.r.o., dále dohled 
a kontrolu nad dostavbou nových garáží na ul. Palackého nebo získání dotace na multikáru 
s elektrickým pohonem. Tím pátým schváleným „zvlášť významným pracovním úkolem“ pak 
Ing. Orságové radní stanovili „e) údržbu okrasné zeleně (stálé i dočasné); sečení trávy 
a výsadbu stromů a keřů dle požadavků města“. 
Zajímá vás výsledek vyhodnocení stanovených úkolů pro jednatelku Městských služeb 
Rýmařov s.r.o.? Zde vás s ním seznamuji. 
Konstatovaný výsledek plnění ukazatele e): 
„Údržba okrasné zeleně, sečení trávy a výsadba stromů a keřů probíhá dle požadavků města. 
Úkol splněn.“ 
Všechny „zvlášť významné pracovní úkoly“ včetně úkolu údržby okrasné zeleně byly podle 
jednomyslně přijatého usnesení radními města ze dne 15.03.2021 beze zbytku splněny.  Radní 
města schválili vyplacení odměny Ing. Orságové v plné 100 % výši několika desítek tisíc Kč. 
Možná by si na tomto místě někdo z vás mohl říci: „No tak dobře, stanovené zvlášť významné 
úkoly splnila, tak dostala vyplacenou odměnu“. 
Ok, až na jednu velmi podstatnou skutečnost. Sama společnost pod vedením Ing. Orságové na 
svých internetových stránkách www.mestskesluzby.cz uvádí, že hlavní náplní činnosti pro 
město Rýmařov je kromě jiného také zajišťování údržby veřejného osvětlení, komunikací, 
kanalizace a veřejné zeleně. Činnosti jako terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně spadají 
mimo jiné rovněž do předmětu podnikání zapsaného v zakladatelské listině Městských služeb 
Rýmařov s.r.o. již od roku 1998. 
Stále si ještě myslíte, že údržbu okrasné zeleně, sečení trávy a výsadbu stromů a keřů lze 
považovat za „zvlášť významný pracovní úkol“ pro oprávněné přiznání odměny? V případě 
Městských služeb Rýmařov s.r.o. se však nejedná o ojedinělý případ vyplácení odměn za 
činnosti, které zcela prokazatelně spadají do běžné pracovní náplně statutárního zástupce 
společnosti. Při zveřejňování obdobných případů na webových stránkách 
www.rymarovbudelip.cz jsem v nedávné době na totožný a po dlouhá léta zavedený místní 
nešvar upozorňoval rovněž ve věci vyplácení neoprávněných odměn bývalé i nynější ředitelce 
Bytermu Rýmařov p.o. Takový stav v hospodaření s veřejnými finančními prostředky považuji 
do budoucna v této podobě nadále za neudržitelný a je třeba jej změnit. 

http://www.mestskesluzby.cz/
http://www.rymarovbudelip.cz/


Při této příležitosti si v závěru dovolím krátce parafrázovat a upravit výrok majora Terazkyho 
ze známého filmového snímku Černí baroni: „Povedzte nám, radní nášho mesta, čo si v tejto 
spojitosti predstavujete pod takým slovom absurdný?“ 
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