
ZÁPIS  č. 1/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. ledna 2019 

v kanceláři vedoucího odboru školství v KD Krakov od 16:00 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 
 
Jednání komise v 16:06 zahájil a řídil předseda komise Mgr. Michal Janovský. V úvodu 
jednání pan předseda požádala přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního programu 
jednání. Pan předseda navrhl doplnit dva body – volba místopředsedy, 2 žádosti o přidělení 
bytu. Program byl s tímto doplněním schválen. 
 
pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Informace - jednací řád komisí Rady městské části Praha 8 
 

-       základní informace o MŠ, zřizovaných MČ Praha 8 
  viz https://www.praha8.cz/Materske-skoly.html 
 
 - základní informace o ZŠ, zřizovaných MČ Praha 8 
  viz  https://www.praha8.cz/Zakladni-skoly.html 
 
 
2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předseda 

komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu paní Mgr. 
Kvačkovou   

    pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

-      volba místopředsedy komise – předkládá předseda  
komise 
komise volí za místopředsedu komise pana Mgr. Martina 
Roubíčka   

    pro 8, proti 0, zdržel se 1 
 

-      žádosti o přidělení bytu – předkládá předseda komise 
     komise s návrhem přidělení bytů žadatelům dle IS MCP8 
     007404/2019 ze dne 7. ledna 2019 souhlasí 
     pro 9, proti 0, zdržel se 0 

komise doporučuje při rekonstrukci objektů (např. Na 
Dlážděnce) zřízení bytů pro pedagogy a nepedagogy 

komise doporučuje panu místostarostovi Mgr. Tatranskému, 
aby zahájil jednání na téma benefity pro pedagogy (lítačka, 
parkování) 

pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 

https://www.praha8.cz/Materske-skoly.html
https://www.praha8.cz/Zakladni-skoly.html


-       Anglie 2019 – předkládá  předseda komise 
komise doporučuje, aby i v roce 2019 tento jazykový pobyt 
pro žáky 8. ročníků námi zřizovaných základních škol byl 
realizován, s tím, že navrhuje hledat další zdroje financování 
(nadační fond, spoluúčast, dotace HMP atd.)  
 
pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

- stanovisko komise k záměru prodeje části pozemků parc. č. 158 a 
parc. č. 159, k.ú. Libeň – předkládá předseda komise 
komise zásadně se záměrem prodeje, byť i části pozemků parc. 
č. 158 a parc.č. 159, k.ú. Libeň nesouhlasí – neboť jde o 
venkovní plochu pro děti z MŠ Lindnerova (součást MŠ Na 
Korábě) 
komise zároveň doporučuje, aby MČ Praha 8 vstoupila 
v jednání s vlastníkem pozemku parc. č. 160, k.ú. Libeň se 
záměrem koupě tohoto pozemku s cílem sjednocení vlastnictví 

          pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
3. Různé:   -     další termíny jednání komise – vždy třetí čtvrtek v lichém měsíci – 

tedy 21/3, 16/5, 19/9 a 21/11 2019, vždy v 16:00 v kanceláři vedoucího 
odboru školství v KD Krakov.  

 
 
Jednání komise bylo předsedou komise ukončeno v 17:33. 
  
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 
 
Předseda komise Mgr. Michal Janovský   ..….……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu  -  Mgr. Kvačková ………………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mailem: Mgr. Michal Janovský, Mgr. Martin Roubíček, PhDr. Ing. Matěj 
Fichtner, MBA, Mgr. Tomáš Pavlů, Ing. Anna Kroutil, RNDr. Dana Blahunková, Mgr. Pavel 
Franc, Mgr. Dana Herta Kvačková, Petra Hainzová, M.A., Michal Malý. 
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