
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ55
konané dne 01.12.2020

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : místostarostka MČ Praha 21 - Ing. Kristýna Kopecká

1. Kontrola plnění úkolů

2.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu při
plnění povinností ochrany osobních údajů pro rok 2021

3. Změna správce kapitoly 07 - Bezpečnost
4. Návrh pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 21 pro rok 2021
5. Participativní rozpočet "Měníme Újezd" - rozpočet / vyúčtování
6. Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2020.
7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2021.

8.
Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2021 včetně zásad pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria.

9. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 na roky 2022 - 2026.
10
.

Stažen z jednání

11.
Připomínky  k  vyhlášce,  kterou  se  mění  obecně  závazná  vyhláška  č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů

12
.

Stromořadí Rohožník

13
.

Stromy pro Újezd

14
.

Darovací smlouva pro Nadační fond českého rozhlasu Světluška

15
.

Návrh  na  přiznání  odměn  za  pedagogickou  a  řídící  činnost  ředitelkám
příspěvkových  organizací  zřizovaných  MČ  Praha  21  za  školní  rok
2019/2020

16
.

Zápis  č.  13  z  jednání  Kontrolního  výboru  ZMČ  Praha  21  ze  dne
15.09.2020

17
.

Zápis z 19. jednání Komise územního rozvoje dne 9.11.2020

18
.

Stažen z jednání



19
.

Odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor

20
.

Smlouva  o  poskytování  služeb  se  společností  Jablotron  Security,  IČ
28501861

21
.

Aktualizace Statutu fondu zaměstnavatele

22
.

Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti s JUDr.
Hanou Pelčákovou

23
.

Návrh  programu  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21  konaného  dne
21.12.2020

Pan starosta zkonstatoval,  že rada byla řádné svolána a je usnášeníschopná. Do programu
jednání byl doplněn bod č. 19 Odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor, bod č. 20
Smlouva o poskytování služeb se společností  Jablotron Security,  IČ 28501861, bod č.  21
Aktualizace Statutu fondu zaměstnavatele a bod č. 22 Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením
dohody o pracovní činnosti s JUDr. Hanou Pelčákovou, z jednání byly staženy body č. 10 a č.
18.  Doplnění  bodů do programu bylo  schváleno /5 pro/.  Program jednání  jako celek  byl
schválen /5 pro/.

1. Kontrola plnění úkolů
Usnesení číslo: RMČ55/0812/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2.  Dodatek  č.  4  ke  smlouvě  o  spolupráci  pro  účely  společného  postupu  při  plnění
povinností ochrany osobních údajů pro rok 2021
Usnesení číslo: RMČ55/0813/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Výsledek poptávkového řízení na nového Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení
GDPR

2) bere na vědomí



Návrh  Dodatku  č.  4  ke  smlouvě  o  spolupráci  pro  účely  společného  postupu  při  plnění
povinností  ochrany  osobních  údajů se společností  Operátor  ICT,  a.s.  se  sídlem  Dělnická
213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

3) schvaluje

Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci pro účely společného postupu při plnění povinností
ochrany osobních údajů se společností Operátor ICT, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, 170 00
Praha 7 – Holešovice

4) ukládá

starostovi  MČ Praha  21  p.  Milanu  Samcovi  podepsat  Dodatek  č. 4  dle  bodu č.  3  tohoto
usnesení

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 

Termín: 04.12.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)

3. Změna správce kapitoly 07 - Bezpečnost
Usnesení číslo: RMČ55/0814/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

informaci o organizačních důvodech pro změnu správce kapitoly 07 - Bezpečnost

2) ruší

pověření vedoucího Odboru majetku a investice ÚMČ Praha 21 Ing. Josefa Roušala správou
kapitoly 07 - Bezpečnost k 31. 12. 2020

3) pověřuje

tajemnici ÚMČ Praha 21 Ing. Šárku Zátkovou správou kapitoly 07 - Bezpečnost od 1. 1. 2021

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Návrh pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 21 pro rok 2021
Usnesení číslo: RMČ55/0815/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 21



2) schvaluje

pravidla participativního rozpočtu MČ Praha 21

3) ukládá

radní MČ Praha 21 Ing. Lucii Ponicové zahájit realizaci participativního rozpočtu MČ Praha
21 v návaznosti na schválená pravidla

Zodpovídá 

1. Ing. Lucie Ponicová, radní MČ Praha 21 
Termín: 04.01.2021 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

5. Participativní rozpočet "Měníme Újezd" - rozpočet / vyúčtování
Usnesení číslo: RMČ55/0816/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

reálné nacenění projektů schválených Radou MČ Praha 21

 

2) schvaluje

úpravu finančních prostředků participativního rozpočtu 2020 na celkovou výši 441.100,- Kč

3) ukládá

Finančnímu odboru zpracovat rozpočtové opatření v souladu s tímto usnesením

Zodpovídá 

1. Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru 
Termín: 01.12.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

6. Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2020.



Usnesení číslo: RMČ55/0817/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 81: změna rozpočtu v roce 2020 - Zvýšení a snížení výdajů rozpočtu
z důvodu navýšení  výdajů na nespecifikovanou rezervu na Participativní  rozpočet  2020 s
ohledem  na  skutečné  potřebné  finance  na  schválené  projekty  RMČ  financované  z
participativního rozpočtu roku 2020 o 41,9 tis. Kč (na celkovou výši v roce 2020 441,9 tis.
Kč) v kapitole 10 - Pokladní správa v ODPA 6409 - Činnosti jinde nezařazené,  snížením
obecné nespecifikované rezervy v ODPA 6409 v kapitole 10 - Pokladní správa o 41,9 tis. Kč.

2) schvaluje

Rozpočtové opatření č.  81: změnu rozpočtu v roce 2020 v souladu s přiloženou tabulkou,
která je součástí tohoto usnesení.

3) ukládá

místostarostce  MČ Praha  21 Ing.  Kristýně  Kopecké  předložit  rozpočtové  opatření  č.  81:
změnu rozpočtu  v  roce  2020 na  příští  jednání  zastupitelstva  MČ Praha  21  na  vědomí,  v
souladu s přiloženou tabulkou, která je součástí tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 21.12.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

7. Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok 2021.
Usnesení číslo: RMČ55/0818/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený  materiál  "Návrh  rozpočtu  MČ Praha  21  na  rok  2021",  který  je  schodkový  v
objemu příjmů 90 241,00 tis. Kč a výdajů ve výši 104 015,00 tis. Kč, v podobě závazných
ukazatelů v příloze č. 1 a v příloze č.2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu pro
rok  2021  jsou  položkou  8115  -  financování  zapojeny nevyčerpané  finanční  prostředky  z
výsledků  hospodaření  předcházejících  účetních  období  ve  výši  13  774,00  tis.  Kč,  které
dokrývají schodek rozpočtu.

2) souhlasí

s  "Návrhem rozpočtu  MČ Praha  21  na  rok  2021",  který  je  navrhován  jako  schodkový v
objemu příjmů 90 241,00 tis. Kč a výdajů ve výši 104 015,00 tis. Kč, v podobě závazných
ukazatelů v příloze č. 1 a v příloze č.2, které jsou nedílnou součástí usnesení. Do rozpočtu pro
rok  2021  jsou  položkou  8115  -  financování  zapojeny nevyčerpané  finanční  prostředky  z
výsledků hospodaření předcházejících účetních období ve výši 13 774,00 tis. Kč.

3) souhlasí



s Plánem vedlejší hospodářské činnosti a bytového hospodářství v objemu nákladů ve výši 8
652,01  tis.  Kč  a  objemu  výnosů  9  385,25  tis.  Kč  a  z  toho  vyplývajícím hospodářským
výsledkem ve výši 733,24 tis. Kč.

 

4) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na
rok  2021,  včetně  Plánu  VHČ  a  bytového  hospodářství  na  rok  2021,  na  příští  jednání
Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení.

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)

8.  Návrh  rozpočtového  provizoria  MČ  Praha  21  na  rok  2021  včetně  zásad  pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria.
Usnesení číslo: RMČ55/0819/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál "Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2021" - příloha č. 1
a č. 2 - Závazné ukazatele rozpočtového provizoria, včetně zásad pro hospodaření v období
rozpočtového  provizoria,  v  souladu  s  přiloženým  materiálem,  který  je  součástí  tohoto
usnesení.

2) souhlasí

s  "Návrhem rozpočtového  provizoria  MČ Praha  21  na  rok  2021"  -  příloha  č.  1  a  č.  2 -
Závazné  ukazatele  rozpočtového  provizoria,  včetně  zásad  pro  hospodaření  v  období
rozpočtového  provizoria,  v  souladu  s  přiloženým  materiálem,  který  je  součástí  tohoto
usnesení.

3) ukládá

místostarostce MČ Praha 21 Ing. Kristýně Kopecké předložit "Návrh rozpočtového provizoria
MČ Praha 21 na rok 2021" - příloha č. 1 a č. 2 - Závazné ukazatele rozpočtového provizoria,
včetně  zásad  pro  hospodaření  v  období  rozpočtového provizoria,  v  souladu s  přiloženým
materiálem, na příští jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 ke schválení.

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 21.12.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)



9. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 na roky 2022 - 2026.
Usnesení číslo: RMČ55/0820/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

předložený materiál "Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 21 do roku 2026", v souladu s
přiloženou tabulkou, přílohou č. 1. včetně komentáře, který je nedílnou součástí usnesení.

2) souhlasí

s  materiálem  "Střednědobý  výhled  rozpočtu  MČ  Praha  21  do  roku  2026",  v  souladu  s
přiloženou tabulkou, přílohou č. 1. včetně komentáře, který je nedílnou součástí usnesení.

3) ukládá

místostarostce Ing. Kristýně Kopecké předložit materiál "Střednědobý výhled rozpočtu MČ
Praha 21 do roku 2026", v souladu s přiloženou tabulkou, přílohou č.1, včetně komentáře,
který  je  nedílnou  součástí  usnesení  na  nejbližší  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  ke
schválení. 

Zodpovídá 

1. Ing. Kristýna Kopecká, místostarostka MČ Praha 21 
Termín: 21.12.2020 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)

10. Stažen z jednání

     
       Bod č. 10 stažen z jednání

11. Připomínky k vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení číslo: RMČ55/0821/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. 
m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů v 
souvislosti s novou odpadovou legislativou



2) nesouhlasí

s předkládaným návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů

3) schvaluje

připomínky předložené Odborem životního prostředí a dopravy k návrhu obecně závazné 
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

4) ukládá

starostovi MČ panu Milanovi Samcovi podepsat dopis s připomínkami, který bude zaslán na 
Odbor ochrany prostředí MHMP 

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 01.12.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

12. Stromořadí Rohožník
Usnesení číslo: RMČ55/0822/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

projekt  „Stromořadí  Rohožník“ – výsadba 48 ks listnatých dřevin jihozápadně od sídliště
Rohožník

2) schvaluje

výsadbu  48  ks  listnatých  dřevin  dle  projektu  „Stromořadí  Rohožník“,  na  pozemcích
uvedených v projektu

3) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OŽPD - referentce Daně Slabochové/ zajistit a zkoordinovat výsadby dřevin
dle uvedeného projektu

Zodpovídá 

1. Dana Slabochová, referent odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 31.12.2020 



4) pověřuje

vedoucího OŽPD Ing. Tumpacha, MBA, podpisem objednávky dle bodu č. 2 tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Ing. Jiří Tumpach, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 09.12.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

13. Stromy pro Újezd
Usnesení číslo: RMČ55/0823/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

akceptaci žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí na projekt
„Stromy pro Újezd“

2) schvaluje

realizaci  projektu,  včetně  zajištění  nezbytného  materiálu  přímo  souvisejícího  s
výsadbou dle cenové nabídky nad rámec maximální výše podpory výzvy č. 9/2019 Národního
programu Životní prostředí

3) ukládá

ÚMČ  Praha  21  /OŽPD  –  Daně  Slabochové/  zajistit  a  zkoordinovat  výsadby  dřevin  dle
předloženého  projektu  včetně  zajištění  naplnění  podmínek  výzvy  č.  9/2019  Národního
programu Životní prostředí     

Zodpovídá 

1. Dana Slabochová, referent odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 31.12.2020 
4) pověřuje

vedoucího OŽPD Ing. Tumpacha, MBA, podpisem objednávky dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá 

1. Ing. Jiří Tumpach, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Termín: 07.12.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)



14. Darovací smlouva pro Nadační fond českého rozhlasu Světluška
Usnesení číslo: RMČ55/0824/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  darovací  smlouvy  ve  prospěch  Nadačního  fondu  Českého  rozhlasu  v  rámci  první
adventní neděle a rozsvícení vánočního stromu v MČ Praha 21 ve výši 5000,-Kč

2) schvaluje

darovací smlouvu ve prospěch Nadačního fondu Českého rozhlasu v rámci první adventní
neděle a rozsvícení vánočního stromu v MČ Praha 21 ve výši 5000,-Kč

3) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem darovací smlouvy

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 10.12.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

15.  Návrh  na  přiznání  odměn  za  pedagogickou  a  řídící  činnost  ředitelkám
příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 21 za školní rok 2019/2020
Usnesení číslo: RMČ55/0825/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  odměn  pro  ředitelky  příspěvkových  organizací  zřizovaných  MČ  Praha  21  za
pedagogickou a řídící činnost za školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu

2) schvaluje

odměny ředitelkám příspěvkových organizací  zřízených MČ Praha  21 za  pedagogickou a
řídící činnost za školní rok 2019/2020, dle předloženého návrhu

3) schvaluje

mimořádnou odměnu ředitelkám zřízených příspěvkových organizací za řízení organizací v
podmínkách mimořádných opatření v době koronavirové pandemie



4) ukládá

ÚMČ Praha 21 /OŠK/ informovat ředitelky zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21
o stanovení výše odměn

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 
Termín: 02.12.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)

16. Zápis č. 13 z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 ze dne 15.09.2020
Usnesení číslo: RMČ55/0826/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, na zařazení zápisu z
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 13 ze dne 15.09.2020 jako samostatného bodu
programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21

2) ukládá

předsedkyni  Kontrolního  výboru  ZMČ Praha  21,  Ing.  Marii  Kučerové,  předložit  zápis  z
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 21 č. 13 ze dne 15.09.2020 na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Marie Kučerová, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 
tajemnice KV ZMČ zpracuje a odevzdá do 08.12.2020
Termín: 21.12.2020 

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

17. Zápis z 19. jednání Komise územního rozvoje dne 9.11.2020
Usnesení číslo: RMČ55/0827/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

Zápis z 19. jednání Komise územního rozvoje dne 9.11.2020

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

18. Stažen z jednání



     
       Bod č. 18 stažen z jednání

19. Odpuštění nájemného nájemcům nebytových prostor
Usnesení číslo: RMČ55/0828/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

aktuální stav v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky dle čl. 5
a 6 ústavního zákona č.  110/1998 Sb.,  o bezpečnosti  České republiky,  z důvodu ohrožení
zdraví  v  souvislosti  s  prokázáním výskytu  koronaviru  (označovaný jako SARS CoV-2)  a
nařízeními vlády od 22. 10. 2020.

2) schvaluje

prominout nájemné za měsíc listopad 2020 nájemcům:

1.  nebytových prostor se samostatným schodištěm a vchodem ve 2. nadzemním podlaží
o  výměře  31,98  m2 v  objektu  zdravotního  střediska,  Živonínská  1630,  Praha  9,
postaveném  na  pozemku  parc.  č.  4306/3,  k.  ú.  Újezd  nad  Lesy,  účel  nájmu:
poskytování  kosmetických  a  obchodních  služeb,  nájemce:  Věra  Vokounová,  IČ:
61469742,

2. nebytových  prostor  v  části  objektu  č.  p.  2295,  ulice  Novosibřinská,  Praha  9,
postaveném na  pozemku  parc.  č.  4352/10,  kat.  území  Újezd  nad  Lesy, prostor  se
samostatným vchodem v 1. nadzemním podlaží o výměře 18,3 m2, účel nájmu: výroba
a opravna obuvi a oděvů, nájemce: Nersisyan Hakob, IČ: 03389502.

3) ukládá

starostovi,  Milanu  Samcovi,  podepsat  dodatky  k  nájemním  smlouvám ve  věci prominutí
nájemného za měsíc listopad 2020 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 31.12.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)

20. Smlouva o poskytování služeb se společností Jablotron Security, IČ 28501861



Usnesení číslo: RMČ55/0829/20
Rada městské části
1) revokuje

usnesení RMČ Praha 21 číslo RMČ54/0810/20 ze dne 26.11.2020

2) bere na vědomí

návrh  smlouvy a  dodatku číslo  1.  smlouvy o poskytování  služeb se společností  Jablotron
Security a.s., IČO 28501861

 

3) schvaluje

návrh smlouvy a dodatku číslo 1.  smlouvy o poskytování  služeb se společností  Jablotron
Security a.s., IČ 28501861

 

4) pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy a dodatku číslo 1. smlouvy o poskytování služeb se
společností Jablotron Security a.s., IČ 28501861

Zodpovídá 

1. Milan Samec, starosta MČ Praha 21 
Termín: 27.11.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)

21. Aktualizace Statutu fondu zaměstnavatele
Usnesení číslo: RMČ55/0830/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na aktualizaci Statutu fondu zaměstnavatele a navýšení příspěvku na penzijní pojištění
na maximální částku 500.- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

2) souhlasí

s navýšením příspěvku na penzijní pojištění z Fondu zaměstnavatele na maximální částku
500.- Kč měsíčně na jednoho zaměstnance

3) ukládá



tajemnici ÚMČ Praha 21 připravit aktualizaci Statutu fondu zaměstnavatele a předložit jako
samostatný bod na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 21.12.2020 

Usnesení - (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2)

22. Souhlas ZMČ Praha 21 s uzavřením dohody o pracovní činnosti  s JUDr. Hanou
Pelčákovou
Usnesení číslo: RMČ55/0831/20
Rada městské části
1) doporučuje

Zastupitelstvu MČ Praha 21

souhlasit s uzavřením Dohody o pracovní činnosti pro období 1.1.2021 - 31.12.2021 s JUDr.
Hanou  Pelčákovou  s  náplní  práce:  oprávněná  úřední  osoba  pro  projednání  přestupků  v
oddělení  přestupků,  předsedkyně  přestupkové  komise  a  zpracování  rozhodnutí  v
přestupkovém řízení

2) ukládá

tajemnici ÚMČ Praha 21 předložit Dohodu o pracovní činnosti pro období 1.1. 2021 - 31.12.
2021 k odsouhlasení Zastupitelstvu MČ Praha 21

Zodpovídá 

1. Ing. Šárka Zátková, tajemnice Úřadu městské části Praha 21 
Termín: 21.12.2020 

Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)

23. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 21.12.2020



Usnesení číslo: RMČ55/0832/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

program jednání  Zastupitelstva  MČ Praha  21  dle  předloženého návrhu,  který  je  nedílnou
součástí tohoto usnesení

2) souhlasí

s  doplněním  programu  o  body  z  dalších  jednání  Rady  MČ  Praha  21  do  doby  konání
Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Ing. Kristýna Kopecká
místostarostka MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal : referent oddělení kanceláře starosty - Michala Brichová
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