
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ZÁPIS  

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

jednání č. RMČ36
konané dne 17.03.2020

Přítomni: dle prezenční listiny 

Ověřovatel: radní MČ Praha 21 - Ing. Lucie Ponicová

Program jednání:

1. Změna jednacího řádu RMČ Praha 21
2. Zřízení dětské skupiny pro SO Praha 21

Pan starosta zkonstatoval, že rada byla řádně svolána a je usnášeníschopná. Program jednání
byl schválen /5 pro/.

1. Změna jednacího řádu RMČ Praha 21
Usnesení číslo: RMČ36/0577/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh  na  doplnění  jednacího  řádu  tak,  aby  bylo  možno  konat  jednání  RMČ  Praha  21
prostřednictvím prostředku dálkové komunikace

2) souhlasí

s návrhem na doplnění jednacího řádu tak, aby bylo možno konat jednání RMČ Praha 21
prostřednictvím prostředku dálkové komunikace

3) schvaluje

doplnění čl.  5 jednacího řádu RMČ Praha 21 ze dne 14.6.2011 o bod č.  5 ve znění – „V
nezbytně nutných případech, kdy mimořádné či nepředvídatelné okolnosti brání členu rady
fyzické  účasti  na  jednání  rady,  je  umožněno  účastnit  se  jednání  rady  prostřednictvím
prostředku dálkové komunikace. Takový prostředek dálkové komunikace musí být způsobilý
umožnit bezprostřední interakci s ostatními členy rady. Podmínkou využití prostředku dálkové
komunikace je dostatečná prokazatelnost totožnosti člena rady.“

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



2. Zřízení dětské skupiny pro SO Praha 21
Usnesení číslo: RMČ36/0578/20
Rada městské části
1) bere na vědomí

návrh na zřízení 2 dětských skupin maximálně po 15 dětech v jedné skupině ve věku od 3 do
10 let pro SO Praha 21 v Mateřské školce Sedmikráska, Lišická 1502, Újezd nad Lesy, které
budou zabezpečovat péči o děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie,  poskytovatelů  zdravotních  služeb  a  orgánů  ochrany  veřejného  zdraví,  příslušníci
ozbrojených sil a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

2) schvaluje

zřízení 2 dětských skupin maximálně po 15 dětech v jedné skupině ve věku od 3 do 10 let pro
SO Praha 21 v Mateřské školce Sedmikráska,  Lišická 1502, Újezd nad Lesy,  které budou
zabezpečovat  péči  o  děti,  jejichž  rodiče  jsou  zaměstnanci  bezpečnostních  sborů,  obecní
policie,  poskytovatelů  zdravotních  služeb  a  orgánů  ochrany  veřejného  zdraví,  příslušníci
ozbrojených sil a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. 

3) ukládá

vedoucí  OŠK  zabezpečit  zřízení  2  dětských  skupin  pro  SO  Praha  21 a  koordinovat
celý proces 

Zodpovídá 

1. Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru školství a kultury 

Termín: 30.06.2020

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

Ing. Lucie Ponicová
radní MČ Praha 21

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Zapsal: vedoucí oddělení kanceláře starosty - Dana Kartousová
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