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USNESENÍ č. 58/19/RMČ 

k Systematizaci pracovních míst ÚMČ Praha -Ďáblice  
 
 
 
 
 
 

Rada po projednání 
 

schvaluje 
v souladu s § 94 odst.2 písm. d) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, systematizaci pracovních míst Úřadu městské části Praha-Ďáblice 
z důvodu ukončení pracovních úvazků v rámci projektu Komunitní život v Ďáblicích ke 
dni 31.12.2018. Systematizace je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jan Hrdlička                                    Ing. Miloš Růžička 
       místostarosta                     starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. d) zák. č.131/2000 S., Zákon o hlavním městě Praze RMČ stanoví celkový 
počet zaměstnanců MČ zařazených do úřadu MČ. 
Vzhledem k tomu, že MČ Praha – Ďáblice podala žádost na dotaci na projekt Komunitní život v Ďáblicích, ve 
kterém byl požadavek na obsazení nových pracovních pozicí a uzavření pracovních smluv s těmito 
zaměstnanci, navrhla tajemnice s účinností od 1.6.2017 na dobu určitou k dokončení a vyhodnocení 
projektu do 31.12.2018 tuto systematizaci rozšířit o 2 ¼ úvazku. Tito zaměstnanci byli zařazeni po dobu 
trvání jejich pracovního poměru pod tajemnici a jejich mzda, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění 
až do konce roku 2018. Jejich mzda byla rozpočtově kryta z poskytnuté dotace a z části 5 % z nespecifické 
rezervy MČ Praha-Ďáblice. 
Tato systemizace byla schválena Radou Městské části Praha – Ďáblice dne 29.5.2017. 
Systemizace zaměstnanců Úřadu Městské části Praha – Ďáblice, na které se vztahuje zákon č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů s účinností od 1.6.2017 
do 31.12.2018. 
 

systemizované místo  počet osob 
 členění na základě výkonu 

správních činností 
poznámka 

Tajemník úřadu 1 vedoucí úředník  vedoucí úřadu  

 1 zaměstnanec sociální pracovník – pracoviště KC Vlna 

 
1/2 zaměstnanec 

koordinátor volnočasových aktivit -  
pracoviště KC Vlna 

 
1/2 zaměstnanec 

koordinátor volnočasových aktivit -  
pracoviště KC Vlna 

 
1/4 zaměstnanec 

koordinátor dobrovolníků-  pracoviště KC 
Vlna 

Odbor vnitřní správy 0  vedoucí úředník pověřen tajemník ÚMČ  

 1 úředník EVO, podatelna, poplatky 

 1 úředník RŽP, THP 

 1 zaměstnanec asistentka 

Finanční odbor  1 vedoucí úředník  vedoucí odboru 

 1 úředník VHČ 

 1 úředník rozpočet 

celkem 9 1/4   

 
Vzhledem k tomu, že tito zaměstnanci skončili pracovní poměr ke dni 31.12.2018, je na RMČ předkládán 
ke schválení nový návrh Systematizace zaměstnanců od 1.1.2019. 
Systemizace zaměstnanců Úřadu Městské části Praha – Ďáblice, na které se vztahuje zákon č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.  

systemizované místo  počet osob 
 členění na základě výkonu 

správních činností 
poznámka 

Tajemník úřadu 1 vedoucí úředník  vedoucí úřadu  

Odbor vnitřní správy 
1  vedoucí úředník 

pověřen vedením odboru OVS  

 1 úředník EVO, podatelna, poplatky 

 1 úředník RŽP, THP, archiv 

 1 zaměstnanec asistentka 

Finanční odbor  1 vedoucí úředník  vedoucí odboru FIO 

 1 úředník VHČ 

 1 úředník rozpočet 

celkem 8   

 
Schváleno RMČ Praha-Ďáblice dne 9.1.2019. 
 


