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Z á p i s 

z 21. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

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“); 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

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. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluven: p   Bc. Slobodník (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros navrhl ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 21. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 19. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. dubna 

2019 (str. 5) 

  2. Návrh souhlasu s odpisem nedobytného dluhu za podnájemníkem "azylového 

bytu" společnosti Centrum Palmovka, a. s. (k usn. č. Usn RMC 0194/2019) 

(str. 5) 

  3. Návrh jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 (str. 6) 
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  4. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6) 

  5. Návrh územně-technické studie železničních zastávek Balabenka – U Kříže 

a Praha - Karlín (str. 7) 

  6. Návrh "Projektu dopravní infrastruktury v oblasti dolní Libně s důrazem 

na bezpečnost chodců a cyklistů" (k usn. č. Usn RMC 0136/2018) (str. 7) 

  7. Návrh udělení souhlasu Městské části Praha 8 s užitím znaku Městské části 

Praha 8 (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně části pozemku parc. č. 3645 

a části pozemku parc. č. 3646/1, oba ve vlastnictví žadatele, za část pozemku 

parc. č. 3636, část pozemku parc. č. 3952/1, část pozemku parc. č. 3952/2, 

pozemek parc. č. 3952/4, část pozemku parc. č. 3952/8, část pozemku 

parc. č. 3953/4 a část pozemku parc. č. 3953/8 a část pozemku parc. č. 3953/7, 

všechny ve vlastnictví Hlavního města Prahy, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Vojenova) (str. 9) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 840/456 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Dolákova) (str. 10) 

10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 723/3 a části 

pozemku (o výměře cca 900 m2) parc. č. 833/5, oba na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. U Sluncové) (str. 10) 

11. Návrh vyjádření ke směně částí pozemků parc. č. 4003/2, 4003/3, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 a dalších pozemků mimo Městskou část Praha 8 

(vlastník žadatel) za část pozemku parc. č. 4003/1, pozemek parc. č. 4003/4 

včetně objektu č. p. 2222 a pozemku parc. č. 4003/5, všechny na k. ú. Libeň 

v Praze 8 a další pozemky mimo Městskou část Praha 8 (vlastník Hlavní město 

Praha), (vše v oblasti Libeňského ostrova) (str. 11) 

12. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 830 m2) parc. č. 4004/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Libeňského ostrova) (k usn. 

č. Usn RMC 0337/2015, č. Usn RMC 0200/2017 a č. Usn RMC 0253/2018) 

(str. 11) 

13. Návrh vyjádření ke směně pozemku parc. č. 775/3 (vlastník žadatel) za část 

pozemku (o výměře cca 133 m2) parc. č. 1708 (vlastník Hlavní město Praha), 

oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Nad Trojou) (str. 12) 

14. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro sloučené 

územní a stavební řízení – Bytový dům Kobylisy na pozemku parc. č. 297 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Pod Hliništěm) (str. 12) 

15. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1311/60 

(duplicitní vlastnictví), 1311/11, oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Mazurská) 

(k usn. č. Usn RMC 0503/2018) (str. 13) 

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

části Praha 8 (vlastník žadatel) za pozemky parc. č. 1308/23, 1308/24, 

oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Svídnická) (str. 13) 

17. Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 767/6, 670/53, oba na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Bublíkova) (str. 14) 

18. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního 

plánu na pozemku parc. č. 954 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Pod Písečnou), 

z PS na OB (str. 14) 

19. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře 1610 m2) parc. č. 599 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole) (k usn. 

č. Usn RMC 0198/2017) (str. 15) 
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20. Návrh vyjádření k prodeji podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 2185 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Budilova) (k usn. č. Usn RMC 0018/2017, 

č. Usn RMC 0345/2017 a č. Usn RMC 0110/2018) (str. 15) 

21. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro sloučené 

územní a stavební řízení – Nástavba a stavební úpravy bytového domu, 

na pozemcích parc. č. 3445, 3446 oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) 

(k usn. č. Usn RMC 0146/2018) (str. 16) 

22. Ke zprávě o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské 

části (MČ) Praha 8 s.r.o. (str. 16) 

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

oblasti na rok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0154/2019) (str. 19) 

24. Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace", související 

s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části 

Praha 8 (str. 19) 

25. Návrh pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 

k provádění kontrolních úkolů (materiál pro ZMČ) (str. 20) 

26. Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří 

nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům 

výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 

10. října 2018 do 30. dubna 2019, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům 

Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, 

na úpravu zevnějšku v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019 (materiál 

pro ZMČ) (str. 20) 

27. 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. 21) 

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. 21) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

(str. 6, 8 až 9, 17 až 18, 19 až 20, 21) 

28. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 22) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 3. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Návrh úpravy kapacity Mateřské školy, Praha 8, Lešenská 2 (str. 6), 

 

po projednání výše uvedeného 7. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Smlouvy o spolupráci při zabezpečení akcí Karlínská 

setkání pod platany" mezi firmou Správa zbytkového majetku MČ 

Praha 3 a. s., se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00 

jako "smluvní stranou" a Městskou částí Praha 8 (str. 8), 
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ozn. „C12“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy 

o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava 

časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" (k usn. č. Usn RMC 0182/2019) 

(str. 8) 

a 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění 

"Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2" (str. 9), 

 

po projednání výše uvedeného 22. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou – na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 17), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření 10 "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 a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 

(str. 17), 

 

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. Střížkov (str. 17), 

 

ozn. „C7“ 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. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese 

Bínova 12, 182 00 Praha 8 (str. 18), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 

– částí pozemků parc. č. 737/2 a parc. č. 739/2, v k. ú. Karlín v Praze 8 

(str. 18) 

a 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, 

na straně jedné a panem Martinem Špačkem, fyzickou osobou, na straně 

druhé (k usn. č. Usn RMC 0635/2013) (str. 18), 

 

po projednání výše uvedeného 24. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" související 

s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací Městské části 

Praha 8 (str. 19) 

a 

ozn. „C3“ Návrh vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby (materiál pro ZMČ) (str. 20), 
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po projednání výše uvedeného 26. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh podání výpovědi licenční smlouvy č. 2017/0735/OKS.DPICT 

uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem" a obchodní 

korporací IS4 security s.r.o. jako "poskytovatelem" (str. 21). 

 

K navrženému pořadu jednání 21. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 21. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 19. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. dubna 2019 

 

K zápisu z 19. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. dubna 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 19. schůze, 

konané dne 15. dubna 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu jednání 

bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s. 

 

K bodu 2 

Návrh souhlasu s odpisem nedobytného dluhu za podnájemníkem "azylového bytu" 

společnosti Centrum Palmovka, a. s. (k usn. č. Usn RMC 0194/2019) 

 

 

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 ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s., po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0227/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 

 

Přizvaný: 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 0228/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 27 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh úpravy kapacity Mateřské školy, Praha 8, 

Lešenská 2. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0229/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: 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 0230/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh územně-technické studie železničních zastávek Balabenka – U Kříže a Praha - 

Karlín 

 

Přizvaná: pí Černínová, referentka oddělení architekta městské části a strategického 

rozvoje odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl. 

 

 

K bodu 6 

Návrh "Projektu dopravní infrastruktury v oblasti dolní Libně s důrazem 

na bezpečnost chodců a cyklistů" (k usn. č. Usn RMC 0136/2018) 

 

Přizvaná: pí Černínová, referentka oddělení architekta městské části a strategického 

OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl. 

 

 

K bodu 7 

Návrh udělení souhlasu Městské části Praha 8 s užitím znaku Městské části Praha 8 

 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Švarc a JUDr. Vašák. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit 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 0231/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 27 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření "Smlouvy o spolupráci 

při zabezpečení akcí Karlínská setkání pod platany" mezi firmou Správa 

zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s., se sídlem Olšanská 2666/7, Praha 3 – 

Žižkov, PSČ 130 00 jako "smluvní stranou" a Městskou částí Praha 8. 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP 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 0232/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Tisk a doprava časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" (k usn. 

č. Usn RMC 0182/2019). 

Přizvaní: p.  Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (OPS) 

ÚMČ 

 p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP 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 0233/2019, 

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. „C10
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" 

s předmětem plnění "Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2". 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

Omluvený: p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) 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 0234/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně části pozemku parc. č. 3645 a části 

pozemku parc. č. 3646/1, oba ve vlastnictví žadatele, za část pozemku parc. č. 3636, 

část pozemku parc. č. 3952/1, část pozemku parc. č. 3952/2, pozemek parc. č. 3952/4, 

část pozemku parc. č. 3952/8, část pozemku parc. č. 3953/4 a část pozemku 

parc. č. 3953/8 a část pozemku parc. č. 3953/7, všechny ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Vojenova) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0235/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 840/456 

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

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0236/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 723/3 a části 

pozemku (o výměře cca 900 m2) parc. č. 833/5, oba na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. U Sluncové) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0237/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh vyjádření ke směně částí pozemků parc. č. 4003/2, 4003/3, oba na k. ú. Libeň 

v Praze 8 a dalších pozemků mimo Městskou část Praha 8 (vlastník žadatel) za část 

pozemku parc. č. 4003/1, pozemek parc. č. 4003/4 včetně objektu č. p. 2222 

a pozemku parc. č. 4003/5, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 a další pozemky 

mimo Městskou část Praha 8 (vlastník Hlavní město Praha), (vše v oblasti 

Libeňského ostrova) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0238/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 830 m2) parc. č. 4004/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Libeňského ostrova) (k usn. č. Usn RMC 0337/2015, 

č. Usn RMC 0200/2017 a č. Usn RMC 0253/2018) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0239/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 

Návrh vyjádření ke směně pozemku parc. č. 775/3 (vlastník žadatel) za část pozemku 

(o výměře cca 133 m2) parc. č. 1708 (vlastník Hlavní město Praha), oba na k. ú. Troja 

v Praze 8 (při ul. Nad Trojou) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0240/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro sloučené územní 

a stavební řízení – Bytový dům Kobylisy na pozemku parc. č. 297 na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Pod Hliništěm) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0241/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1311/60 (duplicitní 

vlastnictví), 1311/11, oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Mazurská) (k usn. 

č. Usn RMC 0503/2018) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0242/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

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

Praha 8 (vlastník žadatel) za pozemky parc. č. 1308/23, 1308/24, oba na k. ú. Troja 

v Praze 8 (při ul. Svídnická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0243/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 

Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 767/6, 670/53, oba na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Bublíkova) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0244/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 18 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního plánu 

na pozemku parc. č. 954 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Pod Písečnou), z PS na OB 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0245/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře 1610 m2) parc. č. 599 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole) (k usn. č. Usn RMC 0198/2017) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0246/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh vyjádření k prodeji podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 2185 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Budilova) (k usn. č. Usn RMC 0018/2017, č. Usn RMC 0345/2017 

a č. Usn RMC 0110/2018) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0247/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 21 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro sloučené územní 

a stavební řízení – Nástavba a stavební úpravy bytového domu, na pozemcích 

parc. č. 3445, 3446 oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) (k usn. 

č. Usn RMC 0146/2018) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0248/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 

Ke zprávě o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části 

(MČ) Praha 8 s.r.o.  

 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

p. Ing. Bc. Eliáše 

 

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 0249/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 27 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

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

v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0250/2019, 

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. „C5
“ Návrh uzavření 10 "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 a k. ú. Střížkov, na dobu určitou. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0251/2019, 

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. „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. Střížkov. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0252/2019, 

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. „C7
“ 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. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese 

Bínova 12, 182 00 Praha 8. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0253/2019, 

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. „C8
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého 

majetku ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeného do správy 

Městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 737/2 a parc. č. 739/2, 

v k. ú. Karlín v Praze 8. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0254/2019, 

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. „C9
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8, na straně jedné a panem Martinem Špačkem, fyzickou osobou, 

na straně druhé (k usn. č. Usn RMC 0635/2013). 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0255/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 23 

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

oblasti na rok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0154/2019) 

 

 

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 0256/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 24 

Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy 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 0257/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 27 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ pí Mgr. Ludková uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace" související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací 

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 přijala 

usnesení č. Usn RMC 0258/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh vydání "Dodatku č. 1" ke "Zřizovací listině" 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - 

Sociální a ošetřovatelské služby (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 0259/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25 

Návrh pověření kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 k provádění 

kontrolních úkolů (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 0260/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 26 

Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří 

nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů 

Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 10. října 2018 

do 30. dubna 2019, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva 

městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku 

v období od 10. října 2018 do 30. dubna 2019 (materiál pro ZMČ) 

 

 

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 0261/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 27 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ 

p. Bc. Slobodníka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C4
“ Návrh podání výpovědi licenční smlouvy 

č. 2017/0735/OKS.DPICT uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "objednatelem" a obchodní korporací IS4 security s.r.o. 

jako "poskytovatelem". 

Přizvaná: 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 0262/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 27 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 27 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 na některé z příštích rad bude 

vyhodnoceno Memorandu o porozumění mezi pekingskou Městskou částí 

Fengtai (Čínská lidová republika) a Městskou části Praha 8 (Česká republika), 

které nenašlo uplatnění v praxi. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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K bodu 28 

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 22. května 2019 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 22. května 2019 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 21. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0227/2019 až Usn RMC 0262/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatelka zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Ludmila   L u d k o v á 

místostarostka Městské části Praha 8 

 


