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Z á p i s 

ze 124. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 6. dubna 2022 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“); 

 

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. 

 

 

Omluveni: pp. 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. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

124. 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 

uvolněného radního MČ p. Slabihoudka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 124. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 122. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 23. března 2022 (str. 4) 

  2. Návrh úpravy platu pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 

(SOS Praha 8) (str. 4) 
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  3. Návrh jmenování výběrové komise pro poskytnutí dotací MČ Praha 8 v sociální 

oblasti na rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0109/2022) (str. 5) 

  4. Návrh prodeje 2 ks komunálních vozidel: Bucher CC 2020, chodníkový zametací 

stroj, SPZ A012793; Bucher CC 2020, chodníkový zametací stroj, SPZ A012791 

(str. 5) 

  5. K informaci o oznámení paní Elišky Urbancové o vzdání se funkce přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 8 (informace pro ZMČ) (k usn. 

č. Usn ZMC 009/2020) (str. 6) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění a provozování 

STL plynovodu na pozemcích parc. č.  840/327, 840/322, na k. ú. Bohnice, 

pod názvem stavby "Plynárenské zařízení, ul. Cafourkova a Na Bendovce, 

Praha 8, Bohnice" (str. 6) 

  7. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení Bytového domu 

U Měšťanských škol, parc.č. 557/6 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 9) 

  9. Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí o dodatečném 

povolení na nepovolenou stavbu č.j. MCP8 043382/2022, spis.zn. MCP8 

393464/2020/OV.Ši ze dne 3. února 2022 (dále jen Rozhodnutí), vydanému 

odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, nazvanou 

„Polyfunkční objekt Solarenergy“ na pozemcích parc. č. 1050, 1051, 1052 

(pozemek parc. č. 1052 není v Rozhodnutí Stavebním úřadem uveden jako přímo 

dotčený pozemek), všechny na k. ú. Čimice, ul. K Ládví, Praha 8 (str. 9) 

10.    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. 13) 

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. 13) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7 až 8 a 10 až 13) 

11. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 14) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 7. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou (str. 7), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení 

pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

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

ozn. „C11“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání - budovy čp. 191 s pozemkem parc. č. 537, na adrese 

Pod Čimickým hájem 191/13, a budovy čp. 192 s pozemkem parc. č. 538, 

na adrese Pod Čimickým hájem 192/15, vše v k. ú. Bohnice v Praze 8 

(str. 8). 

 

po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C9“ Návrh námitek městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního 

řízení stavby „Objekt pro údržbu vinice a zeleně“, Praha 8 Libeň, Troja, 

při komunikaci Povltavská na pozemcích parc. č. 563, 568, 

oba na katastrálním území Troja, parc. č. 447, 448, 449/1, 446, 3980, 

všechny na katastrálním území Libeň v Praze 8 (str. 10), 

 

ozn. „C“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0097/2022 ze dne 23. února 

2022 (str. 10), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a obchodní korporací Alza.cz a. s., jako "dárcem" 

(str. 10), 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a obchodní korporací B2B Partner s.r.o., 

jako "dárcem" (str. 11), 

 

ozn. „C3“ Návrh jmenování Ing. Hany Drbohlavové do funkce vedoucí 

živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 8 (str. 11), 

 

ozn. „C4“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 11), 

 

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

zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů" (str. 12), 

 

ozn. „C8“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b 

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

ve znění pozdějších předpisů (str. 12) 

a 

ozn. „C10“ Návrh jmenování ředitelky Základní školy a mateřské školy, Praha 8, 

Dolákova 1 (str. 12). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, přítomné informovala, že navrhuje 

k projednání na dnešní schůzi RMČ materiál ozn. „C12“ - Návrh transformace denních 

jeslí na dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, za dříve navržené body. 
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K navrženému pořadu jednání 124. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 124. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 122. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. března 

2022 

 

K zápisu ze 122. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. března 

2022 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 122. schůze, 

konané dne 23. března 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh úpravy platu pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 

(SOS 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 0173/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh jmenování výběrové komise pro poskytnutí dotací MČ Praha 8 v sociální 

oblasti na rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0109/2022) 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Ludková. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0174/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh prodeje 2 ks komunálních vozidel: Bucher CC 2020, chodníkový zametací 

stroj, SPZ A012793; Bucher CC 2020, chodníkový zametací stroj, SPZ A012791 

 

 

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 0175/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 
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K bodu 5 

K informaci o oznámení paní Elišky Urbancové o vzdání se funkce přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 8 (informace pro ZMČ) (k usn. č. Usn ZMC 009/2020)  

 

 

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 0176/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 

 

 

K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění a provozování STL 

plynovodu na pozemcích parc. č.  840/327, 840/322, na k. ú. Bohnice, pod názvem 

stavby "Plynárenské zařízení, ul. Cafourkova a Na Bendovce, Praha 8, Bohnice" 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA, 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 0177/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 
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K bodu 7 

Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ)  

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 

 

 

K bodu 10 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy 

městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou. 

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 0178/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

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

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v programu "Bydlení pro seniory" 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 0179/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání - budovy čp. 191 s pozemkem parc. č. 537, 

na adrese Pod Čimickým hájem 191/13, a budovy čp. 192 s pozemkem 

parc. č. 538, na adrese Pod Čimickým hájem 192/15, vše v k. ú. Bohnice 

v Praze 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 0180/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení Bytového domu 

U Měšťanských škol, parc. č. 557/6 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

 

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 0181/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 9 

Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí o dodatečném 

povolení na nepovolenou stavbu č.j. MCP8 043382/2022, spis.zn. MCP8 

393464/2020/OV.Ši ze dne 3. února 2022 (dále jen Rozhodnutí), vydanému odborem 

územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, nazvanou „Polyfunkční 

objekt Solarenergy“ na pozemcích parc. č. 1050, 1051, 1052 (pozemek parc. č. 1052 

není v Rozhodnutí Stavebním úřadem uveden jako přímo dotčený pozemek), všechny 

na k. ú. Čimice, ul. K Ládví, Praha 8 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl. 
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K bodu 10 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh námitek městské části Praha 8 

jako účastníka řízení do územního řízení stavby „Objekt pro údržbu vinice 

a zeleně“, Praha 8 Libeň, Troja, při komunikaci Povltavská na pozemcích 

parc. č. 563, 568, oba na katastrálním území Troja, parc. č. 447, 448, 449/1, 

446, 3980, všechny na katastrálním území Libeň v Praze 8. 

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 0182/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0097/2022 

ze dne 23. února 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 0183/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a obchodní korporací Alza.cz a. s., 

jako "dárcem". 

   

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 0184/2022, 

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. „C2
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a obchodní korporací B2B Partner s.r.o., 

jako "dárcem". 

   

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 0185/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh jmenování Ing. Hany Drbohlavové do funkce 

vedoucí živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 8. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a JUDr. Rambousek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0186/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) a navrhl úpravu v příloze 

usnesení. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0187/2022, 

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

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů". 

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

 pí  Bc. Hejná, vedoucí 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 0188/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh udělení předchozího souhlasu 

zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

   

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 0189/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh jmenování ředitelky Základní školy a mateřské 

školy, Praha 8, Dolákova 1. 

   

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 0190/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh transformace denních jeslí na dětskou skupinu 

dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících zákonů. 

   

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 0191/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 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 10 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 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že v pondělí 11. dubna od 14 hodin se 

bude konat mimořádná rada. 

  Dále přítomné informoval, že materiál týkající se grantů poskytnutých 

na sport půjde na zastupitelstvo konané dne 27. dubna jako materiál na stůl, 

protože bude v komisi projednán až po termínu odevzdání řádných materiálů.  

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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K bodu 11 

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 20. dubna 2022 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 20. dubna 2022 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 124. schůzi Rady MČ ve 14:19 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0173/2022 až Usn RMC 0191/2022 

 

 

 

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

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 

 


