
Reakce vedení města 
 
Jednatel společnosti s ručením omezeným pracuje za měsíční odměnu, která je stanovena 
valnou hromadou společnosti a závisí na velikosti obratu společnosti, počtu zaměstnanců, 
rozsahu služeb poskytovaných společností atd. Pro zjednodušení a nezaměnitelnost říkejme 
měsíční odměně plat. Při stanovení platu hraje nemalou roli i osobní odpovědnost jednatele, 
který za hospodaření společnosti ručí veškerým svým majetkem – domem, ve kterém bydlí, 
vlastním automobilem, svými úsporami, takže pokud společnosti vzniknou dluhy porušením 
jeho povinnosti péče řádného hospodáře a pokud společnost nedisponuje majetkem 
potřebným k jejich pokrytí, přijde o ně. 
Průměrný plat jednatelů v ČR se blíží trojnásobku průměrné mzdy v ČR, což odráží náročnost 
této funkce. Jednatelka společnosti má plat nastaven asi na 1,5násobku průměrné mzdy. 
Rozsah činností, za které odpovídá, je enormní – odpadové hospodářství, kanalizační 
infrastruktura, veřejné osvětlení, úklid města (zimní a letní), údržba a výsadba zeleně, údržba 
a opravy městského majetku (od laviček přes dětská hřiště až po komunikace), provoz a správa 
hřbitova a další. Nástavbu jejího platu proto tvoří roční odměna, která je nižší než plat. Roční 
odměna je stanovena jako cílová a je navázána na splnění pěti úkolů.  
Údržba zeleně byla mezi ukazatele zařazena s vědomím toho, že organizace dlouhodobě 
bojuje především s nedostatkem zaměstnanců. Pracovníků přicházejících z úřadu práce na tzv. 
veřejně prospěšné práce, kteří provádějí pomocné práce, jako je ruční sečení trávy, hrabání 
listí, zametání, je tristní nedostatek a někteří z nich po třech dnech práce onemocní nebo do 
práce vůbec nepřijdou. Všímaví občané možná zaregistrovali, že sečení trávy proto probíhá 
v sezóně i o víkendech a v podvečerních hodinách. Dvě zahradnice za rok vysadí a následně 
pečují o 50 až 100 nových stromů a keřů, každoročně zasadí a pečují o 6 500 ks letniček, takže 
se nezastaví. Společnost pracuje na hranici svých možností a ani jí se nevyhnula covidová 
nákaza. Zaslouží si jednatelka odměnu za to, že společnost i přes nepřízeň okolností vše 
zvládá? My se domníváme, že ano.  
Lze si jen domýšlet, že invektivy JUDr. Cutáka jsou důsledkem jeho neúspěšně podaného 
trestního oznámení na jednatelku společnosti. O co šlo? V řádně vyhlášeném a v souladu se 
zákonem konaném výběrovém řízení na nákup osobního vozidla vyhrál místní prodejce vozů. 
Víme ale, že i on je dlouhodobě trnem v oku pana Cutáka. Paní jednatelka si po odložení 
případu ze strany Policie ČR dovolila podpořit návrh zastupitelstva města na odvolání pana 
Cutáka z dozorčí rady Městských služeb Rýmařov, s. r. o. Valná hromada společnosti pana 
Cutáka z dozorčí rady odvolala. A to se neodpouští.  
 
 
Ing. Luděk Šimko, starosta 
Ing. Lenka Vavřičková, místostarostka 


