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Z á p i s 

ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 14. prosince 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Vítek, Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. Cibulka, DiS., 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Ing. Slabihoudek, Mgr. et Mgr. 

BcA. Solomonová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněný předseda kontrolního výboru (KV) ZMČ, 

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

pí Kende v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát 

starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

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

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková  (= 1 radní MČ), 

 Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Nepila. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 7. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 5. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 30. listopadu 2022 (str. 4) 

  2.    Různé 
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A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí 

Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

(str. 11) 

B) 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. 12) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 12) 

  3. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 4 až 11) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh odvolání ředitelky příspěvkové právnické osoby Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8 (str. 4), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 2224/12 

(ve vlastnictví fyzické osoby, která je současně jednatelem žadatele, 

mezi ul. Zenklova a Vosmíkových) za pozemky parc. č. 2263, 2265 

(ve vlastnictví Hlavního města Prahy, při ul. Vosmíkových), všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 5), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků 

parc. č. 889/262, 889/263, 889/270, 889/136, všechny na k. ú. Karlín 

(ve vlastnictví žadatele, v blízkosti ul. Karolinská) za celý pozemek 

parc. č. 22/4 a oddělené části pozemků parc. č. 13/83 (o výměře 8 m2), 

13/83 (o výměře 154 m2), 22/1 (o výměře 1190 m2) a 22/2 (o výměře 557 

m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy, při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0320/2020 

a č. Usn RMC 0483/2020) (str. 5), 

 

ozn. „C3“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu pozemků 

parc. č. 2507/1, 2507/3, 2508, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Třeboradická) (str. 6), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 2243, 

2244, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (ve vlastnictví žadatele, 

při ul. Zenklova) za pozemky mimo území Prahy 8 na k. ú. Štěrboholy 

(ve vlastnictví Hlavního města Prahy) (k usn. č. Usn RMC 0501/2021) 

(str. 6), 

 

ozn. „C5“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 3948/2, 

3948/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Švábky) (str. 6), 

 

ozn. „C6“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1711/5 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ulici Střelničná) (str. 7), 
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ozn. „C7“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k majetkoprávnímu vypořádání 

objektu č.p. 1659 na pozemku parc. č. 2364/140 na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Kyselova) (str. 7), 

 

ozn. „C8“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 7), 

 

ozn. „C9“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených 

do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 

(str. 8), 

 

ozn. „C10“ Návrh podání žádosti MČ Praha 8 o zařazení do plánu oprav TSK na rok 

2023 k urgentní opravě komunikací na území Prahy 8 (str. 8), 

 

ozn. „C11“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 8), 

 

ozn. „C12“ Návrh "Dodatku č.1" k nájemní smlouvě č. 2022/0424/OKS.SEK 

ze dne 29. 7. 2022 (str. 9),  

 

ozn. „C13“ Návrh odvolání pověřené vedoucí a jmenování nového vedoucího Útvaru 

interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 8 (str. 9), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy 

městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 26/2, na k. ú. Čimice 

v Praze 8 (str. 9), 

 

ozn. „C15“ Návrh změny zakladatelské listiny společnosti Správa tepelného 

hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (str. 3), 

 

ozn. „C16“ Návrh změn v dozorčí radě společnosti městské části Praha 8 Centrum 

Palmovka, a.s., a návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu 

funkce člena představenstva společnosti Centrum Palmovka, a.s. (str. 10), 

 

ozn. „C17“ Návrh změny Stanov společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. 

(str. 10), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení 

při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 (str. 11) 

a 

ozn. „C19“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0526/2022 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 5.10.2022 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu 

bytu z programu sociálního bydlení, v domě ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 

(str. 11). 

 

Místostarosta MČ p. Nepil přítomné informoval, že stahuje z projednávání 

na dnešní schůzi RMČ výše uvedený materiál ozn. „C15“. 
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K navrženému pořadu jednání 7. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 7. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 5. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. listopadu 

2022 

 

K zápisu z 5. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. listopadu 

2022 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 5. schůze, 

konané dne 30. listopadu 2022, 

schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 2 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky MČ pí Mgr. Ludkové 

uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh 

odvolání ředitelky příspěvkové právnické osoby Sociální a ošetřovatelské 

služby Praha 8 - SOS Praha 8. 

   

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 0622/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně 

pozemku parc. č. 2224/12 (ve vlastnictví fyzické osoby, která je současně 

jednatelem žadatele, mezi ul. Zenklova a Vosmíkových) za pozemky 

parc. č. 2263, 2265 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 

při ul. Vosmíkových), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

   

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 0623/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně 

pozemků parc. č. 889/262, 889/263, 889/270, 889/136, všechny na k. ú. Karlín 

(ve vlastnictví žadatele, v blízkosti ul. Karolinská) za celý pozemek 

parc. č. 22/4 a oddělené části pozemků parc. č. 13/83 (o výměře 8 m2), 13/83 

(o výměře 154 m2), 22/1 (o výměře 1190 m2) a 22/2 (o výměře 557 m2), 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 

při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0320/2020 a č. Usn RMC 0483/2020). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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 0624/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k bezúplatnému 

převodu pozemků parc. č. 2507/1, 2507/3, 2508, všechny na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Třeboradická). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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 0625/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně 

pozemků parc. č. 2243, 2244, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (ve vlastnictví 

žadatele, při ul. Zenklova) za pozemky mimo území Prahy 8 

na k. ú. Štěrboholy (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) (k usn. 

č. Usn RMC 0501/2021). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Hřebík, Ph.D. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0626/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji 

pozemků parc. č. 3948/2, 3948/3, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Švábky). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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 0627/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji 

pozemku parc. č. 1711/5 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ulici Střelničná). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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 0628/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k 

majetkoprávnímu vypořádání objektu č.p. 1659 na pozemku parc. č. 2364/140 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Kyselova). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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 0629/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C8
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ). 

   

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 0630/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců městské části 

Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2023 

do 31. 12. 2023. 

   

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 0631/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Radní MČ p. Ing. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C10
“ Návrh podání žádosti MČ Praha 8 o zařazení do plánu oprav 

TSK na rok 2023 k urgentní opravě komunikací na území Prahy 8. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Slabihoudek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0632/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C11
“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ). 

   

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 0633/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12
“ Návrh "Dodatku č.1" k nájemní smlouvě 

č. 2022/0424/OKS.SEK ze dne 29. 7. 2022. 

   

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 0634/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Tajemník ÚMČ MČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh odvolání pověřené vedoucí 

a jmenování nového vedoucího Útvaru interního auditu a kontroly Úřadu 

městské části Praha 8. 

   

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 0635/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého 

majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy 

městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 26/2, na k. ú. Čimice v Praze 8. 

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

ÚMČ 

   

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 0636/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s. 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C16
“ Návrh změn v dozorčí radě společnosti městské části Praha 8 

Centrum Palmovka, a.s., a návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu 

funkce člena představenstva společnosti Centrum Palmovka, a.s. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s., po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0637/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá 

správa majetku a služeb a.s. 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C17
“ Návrh změny Stanov společnosti Osmá správa majetku 

a služeb a.s. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a.s., po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0638/2022, které je 

přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C18
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního 

určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 

   

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 0639/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C19
“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0526/2022 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 5.10.2022 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu 

bytu z programu sociálního bydlení, v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 

   

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 0640/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 2 A) 

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady 

městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

 

Přítomným uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena.  
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K bodu 2 B) 

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. 

 

 

K bodu 3 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 

Praha 8, plánované na středu dne 11. ledna 2023 od 14:00 hodin“. Současně 

připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající 

z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé 

záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 

dne 11. ledna 2023 se souhlasem 

na vědomí. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 7. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0622/2022 až Usn RMC 0640/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Radomír   N e p i l 

místostarosta městské části Praha 8 

 


