Zápis č. 024/19/RMČ
* materiál obsahuje osobní údaje

Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části
Zápis č. 024/19/RMČ ze dne 21.10.2019

Přítomni: 3
Omluveni: 2 – JUDr. Golas, Mgr. Kunešová
Hosté:
0
Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, p. Malina
Navržený program 24. zasedání Rady MČ:
1. SOKP 519 - zhotovení dokumentace
2. Přiznání odměn ředitelkám příspěvkových organizací
3. Stanovení platových výměrů ředitelkám MŠ a ZŠ
Zasedání RMČ bylo zahájeno v 16:20 hod.
Starostka přivítala přítomné na 24. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná
v počtu tří členů. Následně byli omluveni JUDr. Golas a Mgr. Kunešová. Jako ověřovatelé
zápisu byli navrženi p. Vokurka a p. Malina. Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů
z programu. Žádné připomínky nebyly, starostka požádala o hlasování programu.
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 1) Starostka přistoupila k prvnímu bodu programu – SOKP 519 - zhotovení dokumentace.
Rada po projednání přijala usnesení v tomto znění: Rada MČ Praha-Dolní Chabry souhlasí
se zpracováním připomínek k oznámení záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ Ing.
Milanem Strnadem, se sídlem Keltská 109, 252 41 Dolní Břežany – Lhota, IČ: 16513819,
souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro
náměty stavby „Tunelový úsek SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ a „Stanovisko k TT
Kobylisy – Zdiby“, ve výši 240.000 Kč (bez DPH), dle přílohy, která je přílohou tohoto
usnesení a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 202/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2) Starostka přistoupila k druhému bodu programu - Přiznání odměn ředitelkám
příspěvkových organizací. Rada po projednání přijala usnesení v tomto znění: Rada MČ PrahaDolní Chabry souhlasí s přiznáním odměn ředitelkám příspěvkových organizací ZŠ PrahaDolní Chabry, MŠ Bílenecké nám., MŠ Chaberáček a MŠ Beranov za příkladné plnění
pracovních úkolů ve 3. čtvrtletí 2019 (období červenec – září), a to ve výši, kterou stanoví
neveřejná příloha tohoto usnesení. Odměny ředitelkám PO budou hrazeny ze mzdových
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prostředků a z fondů odměn zmíněných příspěvkových organizací v souladu s příslušnými
prováděcími předpisy.
Usnesení č. 203/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3) Starostka přistoupila k dalšímu bodu programu – Stanovení platových výměrů
ředitelkám MŠ a ZŠ. Rada po projednání přijala usnesení v tomto znění: Rada MČ Praha-Dolní
Chabry souhlasí se stanovením platových výměrů vč. příplatků za vedení a osobních příplatků
ředitelkám MŠ a ZŠ, a to na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění
a podle § 5 odstavec 5 nařízení vlády 341/2017 Sb., v platném znění a v souladu s Pravidly
pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního a zvláštního příplatku
ředitelům mateřských a základních škol zřízených MČ Praha-Dolní Chabry. Platové výměry
se stanoví ve výši uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení.
Usnesení č. 204/19/RMČ
Hlasování:
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Po projednání bodů, starostka zasedání v 16:30 hod ukončila.

Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ

podpis: ……………………………………..
dne: ……………………….

Ověřovatelé:
Jan Vokurka
místostarosta MČ

podpis: ……………………………………..
dne: ……………………….

Miroslav Malina
radní MČ

podpis: …………………………………….
dne: ……………………….

Zápis vyhotovila dne 23.10.2019 L. Goldsteinová
Originál zápisu uložen na ÚMČ v sekretariátu, č.d. 204/206
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