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Z á p i s 

ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 15. prosince 2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (= 8 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. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

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

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

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

 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. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.   

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

111. 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. Vítka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 111. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 109. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 30. listopadu 2021 (str. 3) 

  2. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace", 

související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi 

Městské části Praha 8 (str. 4) 
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  3. Návrh uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 8, ČVÚT a společností 

SECUR s.r.o. (str. 4) 

  4. Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o poskytování bezpečnostních 

služeb" č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019) (str. 4) 

  5. Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  6. Návrh pořízení změny územního plánu v lokalitě Florenc - Těšnov, Praha 8 

(k usn. č. Usn RMC 0178/2021) (materiál pro ZMČ) (str. 5) 

  7. Návrh úpravy platu zástupce statutárního orgánu Mateřské školy, Praha 8, 

Kotlaska 3 paní Bc. Adrianě Trnkové (str. 5) 

  8. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o poskytnutí služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Odstranění náletových dřevin a zapojeného 

keřového porostu na vnějších svazích Kobyliské střelnice" (str. 6) 

  9. 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. 2337/15, k. ú. Nové Město (str. 6) 

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

ve vlastnictví BD Sokolovská 454/126, družstvo a Grand Design s.r.o. – v domě 

čp. 454, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126, 186 00 Praha 8 (str. 7) 

11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně id. podílů poz. parc. č. 1836/1, 

1839/1, 1839/6, 4071/11, 4085/1, 4085/4, 4085/5, 4089/1, 4089/3, 1874/22, 

4071/12, 4085/3, 1840/1, 1841/1, 1841/8, 1842, 1844, 1868, 1870/1, 1870/2, 

1870/3, 1870/4, 1839/8, vše na k. ú. Libeň a id. podílů poz. parc. č. 13/1, 13/5, 

15/3, 527/112, 527/114, 527/6, 14, 523/39, vše na k. ú. Střížkov (vlastník HMP) 

za id. podíly poz. parc. č. 1807, 1841/16, 1845, 1855/2, 1857/3, 1840/4, 1855/1, 

1848, 1846/1, 1847, 1846/2, všechny na k. ú. Libeň a id. podíly 

poz. parc. č. 527/116, 532/2, oba na k. ú. Střížkov (ve vlast. žad.) (str. 7) 

12. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 1814/8 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Chaberská) (k usn. č. Usn RMC 0132/2020) 

(str. 8) 

13. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému nabytí pozemku 

parc. č. 2616/2 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. K Ovčínu) (str. 8) 

14. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 871/1 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kostřínská) (str. 8) 

15. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji, popř. nájmu části pozemku 

parc. č. 678/2 (o výměře cca 20 m2) na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Na Špitálsku) (k usn. č. Usn RMC 0294/2021) (str. 9) 

16. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků mimo území Městské 

části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky na k. ú. Nové 

Město, Karlín a Libeň (ve vlastnictví Dopravního podniku hlavního města 

Prahy), jejichž výčet je uveden v tabulce, která je přílohou žádosti (str. 9) 

17. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 1091/25, 

k. ú. Troja (ul. K Sadu), parc. č. 600/35, k.ú. Bohnice (ul. Podhajská pole) 

a parc. č. 704/7, k. ú. Bohnice (ul. U Drahaně, všechny tři pozemky v Praze 8 

a ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky mimo území Městské části 

Praha 8 (ve vlastnictví žadatele) (str. 10) 

18. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi 

Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem Pivovarnická 8 a U libeňského 

pivovaru 20 (str. 10) 
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19. Návrh uzavření Smlouvy o postoupení licence k architektonickému autorskému 

dílu Nové Palmovky mezi Městskou částí Praha 8, společností Metrostav 

Alfa s.r.o. a hlavním městem Prahou (str. 11) 

20. 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. 11) 

 

 Starosta MČ p. Gros požádal přítomné o zařazení na projednávání dnešní 

schůze RMČ bod 20 -  Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0590/2021 

ze dne 8. 12. 2021 a k návrhu upravených podmínek pro vyhlášení umělecko-výtvarné 

soutěže „Dívka s kolem“, který bude projednán za bodem 19 navrženého 

programu jednání. 

 

K navrženému pořadu jednání 111. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 111. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 109. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. listopadu 

2021 

 

K zápisu ze 109. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. listopadu 

2021 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 109. schůze, 

konané dne 30. listopadu 2021, 

schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace", 

související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské 

části Praha 8 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0603/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 8, ČVÚT a společností 

SECUR s.r.o. 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0604/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb" 

č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019) 

 

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

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0605/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

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

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl úpravu v návrhu usnesení 

a jeho příloze. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0606/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh pořízení změny územního plánu v lokalitě Florenc - Těšnov, Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0178/2021) (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0607/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh úpravy platu zástupce statutárního orgánu Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 

paní Bc. Adrianě Trnkové 

 

 

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 0608/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o poskytnutí služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Odstranění náletových dřevin a zapojeného 

keřového porostu na vnějších svazích Kobyliské střelnice" 

 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP) 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 0609/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

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. 2337/15, k. ú. Nové Město 

 

Omluvený: 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 0610/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 7/12 

 

 

K bodu 10 

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

ve vlastnictví BD Sokolovská 454/126, družstvo a Grand Design s.r.o. – v domě 

čp. 454, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126, 186 00 Praha 8 

 

Omluvený: 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 0611/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně id. podílů poz. parc. č. 1836/1, 

1839/1, 1839/6, 4071/11, 4085/1, 4085/4, 4085/5, 4089/1, 4089/3, 1874/22, 4071/12, 

4085/3, 1840/1, 1841/1, 1841/8, 1842, 1844, 1868, 1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 

1839/8, vše na k. ú. Libeň a id. podílů poz. parc. č. 13/1, 13/5, 15/3, 527/112, 527/114, 

527/6, 14, 523/39, vše na k. ú. Střížkov (vlastník HMP) za id. podíly poz. parc. 

č. 1807, 1841/16, 1845, 1855/2, 1857/3, 1840/4, 1855/1, 1848, 1846/1, 1847, 1846/2, 

všechny na k. ú. Libeň a id. podíly poz. parc. č. 527/116, 532/2, oba na k. ú. Střížkov 

(ve vlast. žad.) 

 

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 0612/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 1814/8 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Chaberská) (k usn. č. Usn RMC 0132/2020) 

 

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 0613/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému nabytí pozemku 

parc. č. 2616/2 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. K Ovčínu) 

 

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 0614/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 871/1 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kostřínská) 

 

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 0615/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji, popř. nájmu části pozemku 

parc. č. 678/2 (o výměře cca 20 m2) na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) 

(k usn. č. Usn RMC 0294/2021) 

 

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 0616/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

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

Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky na k. ú. Nové Město, 

Karlín a Libeň (ve vlastnictví Dopravního podniku hlavního města Prahy), jejichž 

výčet je uveden v tabulce, která je přílohou žádosti 

 

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 0617/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 1091/25, k. ú. Troja 

(ul. K Sadu), parc. č. 600/35, k.ú. Bohnice (ul. Podhajská pole) a parc. č. 704/7, 

k. ú. Bohnice (ul. U Drahaně, všechny tři pozemky v Praze 8 a ve vlastnictví Hlavního 

města Prahy) za pozemky mimo území Městské části Praha 8 (ve vlastnictví žadatele) 

 

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 0618/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 18 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi Městskou 

částí Praha 8, Bytovým družstvem Pivovarnická 8 a U libeňského pivovaru 20 

 

Omluvený: 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 0619/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 

Návrh uzavření Smlouvy o postoupení licence k architektonickému autorskému dílu 

Nové Palmovky mezi Městskou částí Praha 8, společností Metrostav Alfa s.r.o. 

a hlavním městem Prahou 

 

Omluvený: 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 0620/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0590/2021 ze dne 8. 12. 2021 a k návrhu 

upravených podmínek pro vyhlášení umělecko-výtvarné soutěže „Dívka s kolem“ 

 

 

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 0621/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21  

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 111. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0603/2021 až Usn RMC 0621/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


