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Z á p i s 
ze 114. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve pondělí dne 18. června 2018 od 8:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; 

Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová a Ing. Šašek (= 7 členů 
Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 
p.  Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný 

předseda kontrolního výboru ZMČ, 
pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 
p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 
 

Host:  pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
Omluveni: pp.  Ing. Matoušová (= 1 radní MČ),  
   JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ, 
   Mgr. P. Veselý, vedoucí OOZ OKS ÚMČ, 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

114. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
v 8:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

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

uvolněnou radní MČ pí Ing. Kroutil. 
  

Rada MČ schválila uvolněnou radní 
MČ pí Ing. Kroutil ověřovatelkou 
zápisu ze své 114. schůze. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 114. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu ze 112. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 23. května 2018 (str. 4) 
  2. Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně zapsanému spolku Lob 

Sports Academy, z.s. (str. 4) 
  3. Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně zapsanému spolku Lob 

Sports Academy, z.s. (materiál pro ZMČ) (str. 5) 
  4. Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, 

zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy č. 02_18_064 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) (str. 5) 

  5. Návrh uzavření Dodatků k nájemním smlouvám mezi Servisním střediskem 
pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, jako "pronajímatelem", 
a Odborným učilištěm Vyšehrad, (IČO: 604 36 735), jako "nájemcem" 
a mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části 
Praha 8, jako "pronajímatelem" a Soukromou střední školou a základní školou 
(1.KŠPA), Praha s.r.o. (IČO: 251 08 476) (str. 6) 

  6. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (informace pro ZMČ) (str. 6) 
  7. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 

Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů 
v 1. pololetí roku 2018 (str. 7) 

  8. Návrh žádosti o aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.10/2015 Sb. 
hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. 
hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace 
(materiál pro ZMČ) (str. 7) 

  9. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 
zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního 
posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32" (str. 8) 

10. Návrh projednání Studie veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka 
a Intervencí Palmovka (str. 8) 

11. Návrh projednání studie "Palmovka 2030 - Možnosti revitalizace toku Rokytky" 
(str. 2) 

12. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí 
nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 
Městské části Praha 8 – části pozemku parc.˙č.˙158 "a" o výměře 3 m2 
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku 
parc. č. 159 "b" o výměře 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159 
o výměře 281 m2), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 2) 

13. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0010/2018 ze dne 10.1.2018, a uzavření 
"Souhlasného prohlášení" k rozdělení nemovité věci (pozemku parc. č. 63, jehož 
součástí je budova čp. 202, vše na k. ú. Karlín, obec Praha) na vlastnické právo 
k jednotkám (str. 9) 
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14. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0039/2017 Rady městské části Praha 8 
ze dne 30.1.2017, ve věci 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. 626/72 ("ostatní 
plocha - jiná plocha") a parc. č. 626/73 ("ostatní plocha - jiná plocha"), 
vše na k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 9) 

15. 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. 626/72 ("ostatní plocha - jiná plocha") 
včetně stavby účelové komunikace, a parc. č. 626/73 ("ostatní plocha - jiná 
plocha"), vše na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 10) 

16. Návrh úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti HATARI, s.r.o., 
pozemku parc. č. 606/22, k. ú. Kobylisy, do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, 
svěřená správa Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 10) 

17. Návrh uzavření "Smlouvy o zmocnění centrálního zadavatele a o společném 
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky" s předmětem 
plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 
(str. 11) 

18. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) (materiál pro ZMČ) (str. 11) 

19. 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. 12) 
 

Místostarosta MČ p. Nepil přítomné informoval, že stahuje z projednávání 
na dnešní schůzi RMČ 12. bod navrženého pořadu jednání. 

 
Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. přítomné informoval, že stahuje 

z projednávání na dnešní schůzi RMČ 11. bod navrženého pořadu jednání. 
 
K navrženému pořadu jednání 114. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 
 

Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 114. schůze. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 1 
Schválení zápisu ze 112. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. května 
2018 
 

K zápisu ze 112. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. května 
2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 112. schůze, 
konané dne 23. května 2018, schválila. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 2 
Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně zapsanému spolku Lob Sports 
Academy, z.s. 
 
Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 
 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. v zastoupení 

předkladatelky radní MČ pí Ing. Matoušové. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0278/2018, 
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 3 
Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně zapsanému spolku Lob Sports 
Academy, z.s. (materiál pro ZMČ) 
 
Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. v zastoupení 

předkladatelky radní MČ pí Ing. Matoušové. 
V diskusi vystoupili pp. Petrus a Kálmán. 
Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o protinávrhu, který 

předložil v diskusi. 
 

Rada MČ po projednání protinávrh 
nepřijala. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
4 pro přijetí návrhu.) 

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

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání předložený 
návrh usnesení nepřijala. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
1 pro přijetí návrhu.) 

 
 
K bodu 4 
Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných 
Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
č. 02_18_064 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OP VVV) 
 
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 
Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0279/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 5 
Návrh uzavření Dodatků k nájemním smlouvám mezi Servisním střediskem 
pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, jako "pronajímatelem", 
a Odborným učilištěm Vyšehrad, (IČO: 604 36 735), jako "nájemcem" 
a mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
jako "pronajímatelem" a Soukromou střední školou a základní školou (1.KŠPA), 
Praha s.r.o. (IČO: 251 08 476) 
 
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA a Mgr. Svoboda. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0280/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 6 
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (informace pro ZMČ) 
 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0281/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 7 
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 
Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, za úspěšné 
splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 1. pololetí roku 
2018 
 
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0282/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 8 
Návrh žádosti o aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.10/2015 Sb. 
hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, 
a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace (materiál pro ZMČ) 
 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D, Nepil, Petrus 

a PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit 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 0283/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
  



 
 

strana 8/12 

 

 

K bodu 9 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu 
objektu Kolpingovy rodiny – Praha 8, Bohnická 3/32" 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0284/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 10 
Návrh projednání Studie veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka 
a Intervencí Palmovka 
 
Přizvaná: pí Bc. Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní 

Agendy 21 odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 
 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0285/2018, 
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 13 
Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0010/2018 ze dne 10.1.2018, a uzavření 
"Souhlasného prohlášení" k rozdělení nemovité věci (pozemku parc. č. 63, 
jehož součástí je budova čp. 202, vše na k. ú. Karlín, obec Praha) na vlastnické právo 
k jednotkám 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0286/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 14 
Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0039/2017 Rady městské části Praha 8 
ze dne 30.1.2017, ve věci 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. 626/72 ("ostatní plocha – jiná 
plocha") a parc. č. 626/73 ("ostatní plocha - jiná plocha"), vše na k. ú. Čimice v Praze 
8 (str. ) 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0287/2018, 
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 15 
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. 626/72 ("ostatní plocha - jiná plocha") včetně stavby 
účelové komunikace, a parc. č. 626/73 ("ostatní plocha - jiná plocha"), 
vše na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál pro ZMČ) 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0288/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 16 
Návrh úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti HATARI, s.r.o., 
pozemku parc. č. 606/22, k. ú. Kobylisy, do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, svěřená 
správa Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0289/2018, 
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 17 
Návrh uzavření "Smlouvy o zmocnění centrálního zadavatele a o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky" s předmětem plnění 
"Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 
 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru správy majetku (OPS) ÚMČ, 
 p.  Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0290/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 18 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) (materiál pro ZMČ) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená oddělením architekta městské části 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 
 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
V diskusi vystoupili pp. Nepil, Petrus a JUDr. Vašák. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0291/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 19  
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 
 
JUDr. Vašák – přítomné požádal, aby materiály určené pro Zastupitelstvo městské 

části Praha 8, které se bude konat 27. června, a které byly schváleny na schůzi 
této rady, dodali nejpozději do 19. června na oddělení organizační 
a zastupitelstva. 

 
Rada MČ po projednání vzala 
informaci na vědomí. 

 
Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
 
 

Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 
i přísedícím za jejich aktivní účast a 114. schůzi Rady MČ v 8:50 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0278/2018 až Usn RMC 0291/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatelka zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
Ing. Anna   K r o u t i l 

radní Městské části Praha 8 
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