
 

 

strana 1/21 

 

 

Z á p i s 

ze 76. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 2. prosince 2020 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

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

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

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

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

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

části (OOZ) 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. 

 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

76. 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 7 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 76. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 74. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 4. listopadu 2020 (str. 6) 
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2. Návrh revokace Usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0503/2020 

ze dne 18.11.2020 přijatého k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části 

Praha 8 na rok 2021 a k návrhu nového znění Rozpočtového provizoria Městské 

části Praha 8 na rok 2021 (materiál pro ZMČ) (str. 6) 

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

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 6) 

  4. Návrh uzavření "Dodatku č. 9" k „Rámcové smlouvě č. EtOP/0385" uzavřené 

mezi Městskou částí Praha 8 a O2 Czech Republic a. s. (str. 7) 

  5. Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených 

Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 

významných pracovních úkolů ve 2. pololetí roku 2020 (k usn. 

č. Usn RMC 0003/2019) (str. 7) 

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

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

pozdějších předpisů (str. 8) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2982/13, 

2982/14, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Nad Kotlaskou I) (str. 8) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku mimo území Městské 

části Praha 8 (vlastník žadatel) za pozemek parc. č. 767/9 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 při ul. Bublíkova (vlastník Hlavní město Praha) (k usn. 

č. Usn RMC 0244/2019 a č. Usn RMC 0005/2020) (str. 9) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 792/114 

na k. ú. Troja v Praze 8 (jižně od ulice Písečná) (k usn. č. Usn RMC 0042/2018 

a č. Usn RMC 0359/2020) (str. 9) 

10. Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Transformace 

zástavby podél ul. Prosecké na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské 

části Praha 8 na změnu územního plánu Transformace zástavby podél 

ul. Prosecké (P 553/2019) (str. 10) 

11. Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Doplnění 

asanovaných bloků a transformace zástavby v okolí křížení ul. Prosecká 

a Čuprova na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 

na změnu územního plánu Doplnění asanovaných bloků a transformace zástavby 

v okolí křížení ul. Prosecká a Čuprova (P 554/2019) (str. 10) 

12. Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Stabilizace 

lokality Labuťka v kontextu dostavby Městského okruhu na k.ú. Libeň v Praze 8 

a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Stabilizace 

lokality Labuťka v kontextu dostavby Městského okruhu (P 555/2019) (str. 11) 

13. Návrh podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu 

zkráceným postupem – Zahrádky Šutka na k. ú. Troja v Praze 8 (materiál 

pro ZMČ) (str. 11) 

14. Návrh podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu 

zkráceným postupem – Zahloubení ulice V Holešovičkách na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 12) 
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15.    Různé 

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. 20) 

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. 20) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 12 až 19) 

16. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 20) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 14. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C7“ Návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního 

střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, 

v platném znění (materiál pro ZMČ) (str. 12), 

 

ozn. „C“ Návrh Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

(str. 12), 

 

ozn. „C1“ Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/1 („zastavěná 

plocha") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, 

a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc. č. 365/5 ("zastavěná 

plocha a nádvoří"), vše na k. ú. Kobylisy, obec Praha (materiál pro ZMČ) 

(str. 13), 

 

ozn. „C2“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/2 („zastavěná 

plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (materiál 

pro ZMČ) (str. 13), 

 

ozn. „C3“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2591/76 („zastavěná 

plocha"), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (materiál 

pro ZMČ) (str. 13), 

 

ozn. „C4“ Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Smlouvy o koupi hardware 

a poskytování souvisejících služeb" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "AddNet - centrální správa a řízení přístupů do sítě" 

(str. 14), 

 

ozn. „C5“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů a monitorů" (str. 14), 
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ozn. „C6“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených 

do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

(str. 14), 

 

ozn. „C8“ Návrh znění "Výzvy" k podání nabídek v rámci výběrového řízení 

s předmětem plnění "Výběr provozovatele na pronájem kluzišť" do 31. 3. 

2021 (str. 15), 

 

ozn. „C9“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 15), 

 

ozn. „C10“ Návrh souhlasu vlastníka pozemku s realizací případného projektu 

vzešlého a spolufinancovaného z grantu Nadace Via, na pozemku 

parc. č. 654/1, v k. ú. Libeň (str. 15), 

 

ozn. „C11“ Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2024/8 („ostatní 

plocha"), a parc. č.2628/5 ("ostatní plocha") na k. ú. Kobylisy, obec Praha 

(materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, na k. ú. Čimice, Čimická 61, 

181 00 Praha 8 (str. 16),  

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 605, čp. 625, na k. ú. Karlín 

a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 16), 

 

ozn. „C14“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu 

id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 557/2, 

parc. č. 557/3, parc. č. 557/4   a parc.č. 557/6, k. ú. Kobylisy, obec Praha 

(materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C15“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 296 s domem čp. 641, 

vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8 (materiál 

pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C16“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 646, na k. ú. Libeň 

(k usn. č. Usn RMC 0470/2020) (materiál pro ZMČ) (str. 17), 
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ozn. „C17“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0419/2020 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 30.09.2020 ve věci prominutí a odpisu nedobytného dluhu 

(poplatků z prodlení) v celkové výši 2 009 585,71,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu 

na k. ú. Bohnice, Praha 8 (str. 18), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a společností RoBiN OIL s.r.o. (str. 18), 

 

ozn. „C19“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2020/0556/OSM.DZC" týkajícího se vypůjčeného pozemku 

parc. č. 1285/30 na k. ú. Troja, obec Praha (pozemek HLMP-TSK), 

mezi Městskou částí Praha 8 a společností Aeskulab k.s. (str. 18), 

 

ozn. „C20“ Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy městské části Praha 8 – podíl 3/4 pozemku parc. č. 2280 

(„zastavěná plocha") s domem čp. 819 ("objekt k bydlení"), na adrese 

V Zahradách 10, vše na k. ú. Libeň, obec Praha (k usn. 

č. Usn ZMC 014/2018 a č. Usn ZMC 028/2019) (materiál pro ZMČ) 

(str. 19), 

 

ozn. „C21“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 836/1, parc. č. 836/2, 

parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, na k. ú. Troja, obec Praha (materiál 

pro ZMČ) (str. 19) 

a 

ozn. „C22“ Návrh změny v komisi pro územní rozvoj a památkovou péči Rady 

městské části Praha 8 (str. 19). 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné informoval o zařazení materiálu ozn. „C23“ – 

k návrhu částečné revokace usnesení č. Usn RMC 0494/2020 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 4.11.2020 a k návrhu projednání změny smluvních podmínek 

a stanovení výše doporučeného nájemného od 31. 1. 2021 v objektu polikliniky 

Mazurská, na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja, který bude projednán 

za materiálem ozn. „C22“. 

 

K navrženému pořadu jednání 76. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 76. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 74. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 4. listopadu 

2020 

 

K zápisu ze 74. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 4. listopadu 

2020 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 74. schůze, 

konané dne 4. listopadu 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 2 

Návrh revokace Usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0503/2020 

ze dne 18. 11. 2020 přijatého k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 

na rok 2021 a k návrhu nového znění Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 

na rok 2021 (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0539/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 006/2020) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit přílohu usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0540/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Dodatku č. 9" k „Rámcové smlouvě č. EtOP/0385" uzavřené 

mezi Městskou částí Praha 8 a O2 Czech Republic a.s. 

 

 

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 0541/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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 2. pololetí roku 2020 (k usn. č. Usn RMC 0003/2019) 

 

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

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský, který navrhl úpravu 

v příloze usnesení. 

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

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0542/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

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

předpisů 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí 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 0543/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2982/13, 2982/14, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Nad Kotlaskou I) 

 

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

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 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 0544/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku mimo území Městské části 

Praha 8 (vlastník žadatel) za pozemek parc. č. 767/9 na k. ú. Libeň v Praze 8 

při ul. Bublíkova (vlastník Hlavní město Praha) (k usn. č. Usn RMC 0244/2019 

a č. Usn RMC 0005/2020) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0545/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 792/114 

na k. ú. Troja v Praze 8 (jižně od ulice Písečná) (k usn. č. Usn RMC 0042/2018 

a č. Usn RMC 0359/2020) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0546/2020, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radním MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Transformace 

zástavby podél ul. Prosecké na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části 

Praha 8 na změnu územního plánu Transformace zástavby podél ul. Prosecké 

(P 553/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0547/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Doplnění 

asanovaných bloků a transformace zástavby v okolí křížení ul. Prosecká a Čuprova 

na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního 

plánu Doplnění asanovaných bloků a transformace zástavby v okolí křížení 

ul. Prosecká a Čuprova (P 554/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0548/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Stabilizace lokality 

Labuťka v kontextu dostavby Městského okruhu na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění 

podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Stabilizace lokality Labuťka 

v kontextu dostavby Městského okruhu (P 555/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0549/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným 

postupem – Zahrádky Šutka na k. ú. Troja v Praze 8 (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0550/2020, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 14 

Návrh podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným 

postupem – Zahloubení ulice V Holešovičkách na k. ú. Libeň v Praze 8 (materiál 

pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0551/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 

"Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) 

Městské části Praha 8, v platném znění (materiál 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 0552/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 (materiál 

pro ZMČ). 

Přizvaný: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje 

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Vítek a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0553/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - 

úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/1 

(„zastavěná plocha") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese 

Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc. č. 365/5 

("zastavěná plocha a nádvoří"), vše na k. ú. Kobylisy, obec Praha (materiál 

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 0554/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - 

úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/2 („zastavěná 

plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (materiál 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 0555/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - 

úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2591/76 

(„zastavěná plocha"), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (materiál 

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 0556/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh výběru prodávajícího a uzavření "Smlouvy o koupi 

hardware a poskytování souvisejících služeb" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "AddNet - centrální správa a řízení přístupů do sítě". 

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

 pí  Bc. Hejná, pověřená vedením odboru informatiky (OI) 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 0557/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů 

a monitorů". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, pověřená vedením OI 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 0558/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části 

Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2021. 

   

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 0559/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C8
“ Návrh znění "Výzvy" k podání nabídek v rámci výběrového 

řízení s předmětem plnění "Výběr provozovatele na pronájem kluzišť" 

do 31. 3. 2021. 

   

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 0560/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit přílohu návrhu usnesení 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0561/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh souhlasu vlastníka pozemku s realizací 

případného projektu vzešlého a spolufinancovaného z grantu Nadace Via, 

na pozemku parc. č. 654/1, v k. ú. Libeň. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 návrh 

nepřijala. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

3 pro přijetí návrhu, 

4 se zdrželi hlasování.) 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - 

úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2024/8 („ostatní 

plocha"), a parc. č.2628/5 ("ostatní plocha") na k. ú. Kobylisy, obec Praha 

(materiál 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 0562/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, na k. ú. Čimice, Čimická 61, 

181 00 Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0563/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 605, čp. 625, na k. ú. Karlín 

a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0564/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C14
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - 

úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků 

parc. č. 557/2, parc. č. 557/3, parc. č. 557/4   a parc.č. 557/6, k. ú. Kobylisy, 

obec Praha (materiál 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 0565/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – 

úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 296 s domem 

čp. 641, vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 145, 180 00 Praha 8 (materiál 

pro ZMČ). 

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

   

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 0566/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – 

úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 646, na k. ú. Libeň 

(k usn. č. Usn RMC 0470/2020) (materiál pro ZMČ). 

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

   

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 0567/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0419/2020 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 30.09.2020 ve věci prominutí a odpisu 

nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 2 009 585,71,00 Kč, 

vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu 

na k. ú. Bohnice, Praha 8. 

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

   

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 0568/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a společností RoBiN OIL s.r.o. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0569/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

č. 2020/0556/OSM.DZC" týkajícího se vypůjčeného pozemku parc. č. 1285/30 

na k. ú. Troja, obec Praha (pozemek HLMP-TSK), mezi Městskou částí 

Praha 8 a společností Aeskulab k.s. 

   

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 0570/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - 

úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy městské části Praha 8 – podíl 3/4 pozemku parc. č. 2280 

(„zastavěná plocha") s domem čp. 819 ("objekt k bydlení"), na adrese 

V Zahradách 10, vše na k. ú. Libeň, obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 014/2018 

a č. Usn ZMC 028/2019) (materiál pro ZMČ). 

   

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 0571/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - 

úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 836/1, 

parc. č. 836/2, parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, na k. ú. Troja, obec Praha 

(materiál 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 0572/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C22
“ Návrh změny v komisi pro územní rozvoj a památkovou péči 

Rady 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 návrh 

nepřijala. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

1 pro přijetí návrhu, 

1 proti přijetí návrhu, 

5 se zdrželo hlasování.) 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C23
“ Návrh částečné revokace usnesení č. Usn RMC 

0494/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 4.11.2020 a k návrhu projednání 

změny smluvních podmínek a stanovení výše doporučeného nájemného 

od 31. 1. 2021 v objektu polikliniky Mazurská, na adrese Mazurská·484/2, 

Praha 8 - Troja. 

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

   

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 0573/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 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.  

 

 

K bodu 15 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 16 

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 9. prosince 2020 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 9. prosince 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 



 

 

strana 21/21 

 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 76. schůzi Rady MČ ve 14:55 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0539/2020 až Usn RMC 0573/2020 

 

 

 

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

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 

 


