
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
036. zasedání 
dne 2. 4. 2012 

 

USNESENÍ č. 123/12/RMČ 
k organizační změně v Obecní knihovně v Ďáblicích 

 
 
Rada městské části Praha – Ďáblice v d ůsledku dopad ů finan ční krize do rozpo čtu 
městské části  
 
I. rozhodla  
s účinností od 01. 07. 2012 v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 písm. d) a g) zákona č. 
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
hlavním městě Praze“) o níže uvedené organizační změně spočívající: 

a) ve snížení rozsahu úvazku vedoucí Obecní knihovny v Ďáblicích – organizační složky 
Městské části Praha – Ďáblice z původního rozsahu 40 hodin týdně na nový rozsah 
15 hodin týdně, a to z důvodu změny rozsahu provozní doby Obecní knihovny 
v Ďáblicích 

b) rozsah úvazku ve výši 25 hodin týdně převést do Úřadu městské části Praha Ďáblice 
na pracovní pozici samostatný odborný referent občansko-správní 

c) ve zrušení outsourcingu činnosti pokladny z úřadu Městské části Praha – Ďáblice na 
organizační složku Městské části Praha – Ďáblice Obecní knihovnu v Ďáblicích 

 
II. schvaluje  
k 01. 07. 2012 změnu rozsahu provozní doby Obecní knihovny v Ďáblicích – organizační 
složky Městské části Praha – Ďáblice, a to: 
úterý  od 14:00  do 19:00  
čtvrtek  od 14:00  do 19:00 
pátek   od 08:00  do 13:00 
 
III. ukládá tajemníkovi ú řadu 
3.1 zabezpečit organizační změnu 
3.2 vypracovat novou pracovní náplň samostatného odborného referenta/referentky 
občansko-správního a knihovníka/knihovnice Obecní knihovny v Ďáblicích – organizační 
složky Městské části Praha – Ďáblice 
3.2 vypracovat, v souladu s ustanoveními § 24 až 26 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu 
Obecní knihovny v Ďáblicích – organizační složky Městské části Praha – Ďáblice a předložit 
zastupitelstvu na nejbližším zasedání ke schválení. 
 
 
 
 

. 
 Zdeňka Fišmistrová Ing. Miloš Růžička 
 zástupce starosty starosta  

 


