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Z á p i s 

z 5. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 členů Rady městské části 

Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

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

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

5. 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 radního 

MČ p. Slabihoudka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 5. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 3. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 28. listopadu 2018 (str. 3) 

  2. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 

za 1. až 3. čtvrtletí 2018 (str. 4) 

  3. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 4) 

  4. Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění 

dodávek originálního spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám 

pro potřeby ÚMČ Praha 8" (str. 4) 
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5. Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených 

Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 

významných pracovních úkolů ve 4. čtvrtletí 2018 (k usn. 

č. Usn RMC 0673/2016) (str. 5) 

  6. Návrh uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

č. 19/3140/2002 ze dne 31.12.2002, týkající se objektu Lindnerova 575/1 (str. 6) 

  7. Návrh úpravy platu panu Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (9210) (str. 6) 

  8. Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 6) 

  9. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 

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

na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0765/2018) (str. 7) 

16. Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění 

pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Společenství vlastníků Libeň 

č.p. 1056, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha·8 – NP č. 601 a 602, čp. 1056, 

na k. ú. Libeň a na adrese náměstí Dr. Václava Holého 15, 180 00 Praha 8 (str. 7) 

17. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva náměstí Dr. Holého 17, Praha 8, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 1059, prostor č. 601, na k. ú. Libeň 

a na adrese náměstí Dr. Václava Holého 1059/17, 180 00 Praha 8 

         (str. 8) 

10. Návrh delegování zástupců Městské části Praha 8 na valné hromady akciové 

společnosti IPODEC - ČISTE MĚSTO a.s. (materiál pro ZMČ) (str. 8) 

11. Návrh změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti IPODEC - ČISTÉ 

MĚSTO a.s. (str. 8) 

12. Návrh udělení plných mocí místostarostovi Městské části Praha 8 

p. Mgr. Tomáši Tatranskému k zastupování Městské části Praha 8 v rámci 

vybraných dotačních projektů (str. 9) 

13. Návrh uzavření "Smluv o přidělení motorového vozidla" mezi Městskou částí 

Praha 8 - Úřadem městské části Praha 8 a starostou městské části p. Ondřejem 

Grosem a místostarostou městské části p. Mgr. Tomášem Tatranským (str. 9) 

14. Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu 

městské části Praha 8 v roce 2019 (str. 9) 

15. Návrh XI. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“ 

v platném znění (str. 10) 

18. Návrh odvolání a jmenování členů komisí Rady městské části Praha 8 (str. 10) 

19. Návrh I. dílčí změny "Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 8" 

(str. 10) 

20. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitých věcí 

č. 2018/0708/OKS.SEK" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací 

Softmail s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0603/2018) (str. 11) 

21. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitých věcí 

č. 2018/0707/OKS.SEK" uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní 

korporací Softmail s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0602/2018) (str. 11) 
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22. Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu 

kasáren Karlín, mezi Městskou částí Praha·8, jako "objednatelem" a spolkem 

Pražské centrum, z.s., jako "poskytovatelem" (str. 12) 

23. Různé 

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

místostarostů Starosty 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) 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský přítomné informoval, že zařazuje 

na program dnešní schůze RMČ 23. bod – k návrhu rozhodnutí Rady městské části 

Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Jazykový 

pobyt pro žáky 8. ročníků ZŠ, zřizovaných MČ Praha 8", který bude projednán 

za 4. bodem navrženého programu jednání. 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že zařazuje na program dnešní 

schůze RMČ 24. bod - k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi obchodní 

korporací S com s.r.o., jako "dárcem" a Městskou částí Praha 8 jako "obdarovaným", 

který bude projednán za 22. bodem navrženého programu jednání. 

 

K navrženému pořadu jednání 5. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 5. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 3. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. listopadu 

2018 

 

K zápisu ze 3. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. listopadu 

2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 3. schůze, 

konané dne 28. listopadu 2018, 

schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

  



 

 

strana 4/13 

 

 

K bodu 2 

Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. až 3. čtvrtletí 

2018  

 

Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

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 0643/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ 

 

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 0644/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek originálního 

spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám pro potřeby ÚMČ Praha 8" 

 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

 

Materiál jeho předkladatel Starosta MČ p. Gros stáhl. 
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K bodu 23 

Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Jazykový pobyt pro žáky 8. ročníků ZŠ, zřizovaných 

MČ Praha 8" 

 

Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 

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 0645/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou 

částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních 

úkolů ve 4. čtvrtletí 2018 (k usn. č. Usn RMC 0673/2016) 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0646/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 19/3140/2002 

ze dne 31.12.2002, týkající se objektu Lindnerova 575/1 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, 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 0647/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh úpravy platu panu Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (9210) 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, 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 0648/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, 

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

na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0649/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 

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

na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0765/2018) 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0650/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího 

dodatku, v objektu ve vlastnictví Společenství vlastníků Libeň č.p. 1056, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha·8 – NP č. 601 a 602, čp. 1056, na k. ú. Libeň a na adrese náměstí 

Dr. Václava Holého 15, 180 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0651/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva náměstí Dr. Holého 17, Praha 8, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – čp. 1059, prostor č. 601, na k. ú. Libeň a na adrese náměstí Dr. Václava 

Holého 1059/17, 180 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0652/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh delegování zástupců Městské části Praha 8 na valné hromady akciové 

společnosti IPODEC - ČISTE MĚSTO a.s. (materiál 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 0653/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti IPODEC - ČISTÉ 

MĚSTO a.s. 

 

 

Materiál jeho předkladatel Starosta MČ p. Gros stáhl s tím, že ho znovu 

předloží na mimořádném jednaní rady, které se uskuteční ve středu 19. prosince 

od 9 hodin. 
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K bodu 12 

Návrh udělení plných mocí místostarostovi Městské části Praha 8 p. Mgr. Tomáši 

Tatranskému k zastupování Městské části Praha 8 v rámci vybraných dotačních 

projektů 

 

 

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 0654/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh uzavření "Smluv o přidělení motorového vozidla" mezi Městskou částí Praha 8 

- Úřadem městské části Praha 8 a starostou městské části p. Ondřejem Grosem 

a místostarostou městské části p. Mgr. Tomášem Tatranským 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Švarc a Mgr. Tatranský. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0655/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu 

městské části Praha 8 v roce 2019 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0656/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh XI. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“ v platném 

znění 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

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 0657/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 18 

Návrh odvolání a jmenování členů komisí Rady městské části Praha 8 

 

 

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 0658/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 

Návrh I. dílčí změny "Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 8" 

 

 

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 0659/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 20 

Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitých věcí 

č. 2018/0708/OKS.SEK" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací 

Softmail s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0603/2018) 

 

Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

V diskusi vystoupili pp. Vítek, Ing. Mařincová a Bc. Švarc. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0660/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21 

Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nemovitých věcí 

č. 2018/0707/OKS.SEK" uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací 

Softmail s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0602/2018) 

 

Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

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 0661/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 22 

Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu kasáren 

Karlín, mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem" a spolkem Pražské 

centrum, z.s., jako "poskytovatelem" 

 

Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

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 0662/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 24 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi obchodní korporací S com s.r.o., 

jako "dárcem" a Městskou částí Praha 8 jako "obdarovaným" 

 

Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

 

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 0663/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25  

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

Starosty 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 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. – se zajímal o vývoj počtu zaměstnanců 

ÚMČ Praha 8 v lednu 2019. 

 

   V diskusi vystoupili pp. JUDr. Rambousek a Ing. Hřebík, Ph.D. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 5. schůzi Rady MČ ve 14:35 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0643/2018 až Usn RMC 0663/2018 

 

 

 

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

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 

 


