
 

 

strana 1/5 

 

 

Z á p i s 

ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v pondělí dne 20. prosince 2021 od 13:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc a Mgr. Paulus 

(= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp.   Mgr. Ludková, 

  Ing. Hřebík, Ph.D. (= 2 radní MČ), 

  Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

  Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

  JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

  Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 

  JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

   

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 13:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

uvolněného radního MČ p. Slabihoudka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 112. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 110. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 8. prosince 2021 (str. 2) 
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  2. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0620/2021 Rady městské části Praha 8 

ze dne 15. 12. 2021 v celém rozsahu, a k návrhu uzavření Smlouvy o postoupení 

licence k architektonickému autorskému dílu Nové Palmovky mezi Městskou 

částí Praha 8 a společností Metrostav Alfa s.r.o. (str. 3) 

  3. Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 3) 

  4. Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (str. 4) 

  5. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové organizace 

zřízené Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu (str. 4) 

  6. Různé 

Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, 

místostarostů městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 

(dále jen „radní MČ“) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. 

podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob 

(str. 4) 

 

K navrženému pořadu jednání 112. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 112. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 110. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. prosince 

2021 

 

K zápisu ze 110. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. prosince 

2021 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 110. schůze, 

konané dne 8. prosince 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0620/2021 Rady městské části Praha 8 

ze dne 15. 12. 2021 v celém rozsahu, a k návrhu uzavření Smlouvy o postoupení 

licence k architektonickému autorskému dílu Nové Palmovky mezi Městskou částí 

Praha 8 a společností Metrostav Alfa s.r.o. 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0622/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021) 

(informace pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0623/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0624/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové organizace zřízené 

Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu 

 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ v zastoupení předkladatele uvolněného radního 

MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0625/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6  

Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, místostarostů 

městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu 

městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 

nebo dalších fyzických osob 

 

 

Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 112. schůzi Rady MČ ve 13:09 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0622/2021 až Usn RMC 0625/2021 

 

 

 

………..……........................………………… 

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Tomáš   S l a b i h o u d e k 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


