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Z á p i s 
ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 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, Ing. Šašek 
a Ing. Matoušová (= 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. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 
p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 

Host:  pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
 
Omluven: p.  Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný 

předseda kontrolního výboru ZMČ. 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

117. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

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

místostarostu MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA. 
  

Rada MČ schválila místostarostu MČ 
p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA 
ověřovatelem zápisu ze své 
117. schůze.  
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 117. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu ze 115. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 28. června 2018 (str. 4) 
  2. Návrh prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně zapsanému spolku Lob 

Sports Academy, z.s. (materiál pro ZMČ) (str. 2) 
Materiál k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

  3. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8, plánovaného 
na 26. září 2018 (str. 2) 

  4. Návrh navýšení odměny za výkon funkce členů okrskových volebních komisí 
v rámci voleb do Zastupitelstva městské části Praha 8, Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a do Senátu Parlamentu České republiky (volební obvod 
č. 23) v roce 2018 (str. 7) 

  5. Návrh zrušení Směrnice Úřadu městské části Praha 8 k dodržování povinností 
vedoucích zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské 
části Praha 8, členů Zastupitelstva městské části Praha 8, kteří jsou pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněni, a členů Rady městské části Praha 8, kteří nejsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, v oblasti střetu zájmů (k usn. 
č. Usn RMC 0417/2015) (str. 8) 

  6. Návrh III. dílčí změny Statutu účelového fondu  městské části Praha 8  - fond 
zaměstnavatele (str. 8) 

  7. Návrh podání výpovědí z nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov 
a k. ú. Kobylisy (str. 8) 

  8. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" 
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy 
Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 
181 00 Praha 8 (str. 8) 

  9. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení 
elektrické energie 1 kV na pozemcích parc. č. 585/61, 585/53, 585/75, 827/308 
a 827/309, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha (str. 9) 

10. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu 
nemovitostí na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce, 
tj. Hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 
(str. 9) 

11. 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. 10) 

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. 10) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 5 až 7, 9 až 10) 
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12. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 11) 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním 

režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci 
veřejné zakázky s předmětem plnění "Komunální služby Praha 8 pro rok 
2019" (str. 5), 

 
ozn. „C6“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 
plnění "Poskytování služeb elektronických komunikací do škol a školek 
pro Městskou část Praha 8" (str. 6), 

 
ozn. „C1“ Návrh "Pravidel pro postup při správě pohledávek v rámci působnosti 

odboru správy majetku" (str. 6), 
 
ozn. „C5“ Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šiškova 2 

(str. 6), 
 
ozn. „C7“ Návrh uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných 

z provozování zóny placeného stání na území Městské části Praha 8 (str. 6) 
a 
ozn. „C8“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 7). 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 10. bodu 
pořadu jednání, byl projednán následující materiál, předložený k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 
 
ozn. „C2“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 
–  části pozemku parc. č. 11/1, v k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 9), 

 
ozn. „C3“ Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu garáže", v objektu ve vlastnictví 

Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 112/56, uzavřené v rámci 
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 508, čp. 112, na k. ú. Karlín 
a na adrese Sokolovská 56, 186 00 Praha 8 (str. 9), 

 
ozn. „C4“ Návrh uzavření 5 "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. 9), 
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ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 
v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 8 a 10, uzavřené 
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 169, prostor č. 501, na k. ú. Karlín 
a na adrese Prvního pluku 169/10, 186 00 Praha 8 - Karlín (str. 10) 

a 
ozn. „C10“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostor", v objektu 

ve vlastnictví KAN22-51, bytové družstvo – NP č. 504.12, čp. 22, 
na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 14, 186 00 Praha 8 (str. 10). 

 
Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že stahuje z projednávání 

na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 3. bod navrženého pořadu jednání.  
 
Radní MČ pí Ing. Matoušová přítomné informovala, že stahuje z projednávání 

na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 2. bod navrženého pořadu jednání. 
 
K navrženému pořadu jednání 117. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 
 

Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 117. schůze schválila jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 115. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. června 
2018 
 

K zápisu ze 115. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. června 
2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 115. schůze, 
konané dne 28. června 2018, schválila. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 11 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení 
dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 
"Komunální služby Praha 8 pro rok 2019". 
Přizvaní: p. Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, vedoucí odboru 

právních služeb (OPS) ÚMČ, 
 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ 

   
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 0360/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C6
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování 

služeb elektronických komunikací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 
plnění "Poskytování služeb elektronických komunikací do škol a školek 
pro Městskou část Praha 8". 
Přizvaní: p. Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, vedoucí odboru 

OPS ÚMČ, 
 pí  Ing. Kresanová, vedoucí oddělení rozvoje ICT OKS ÚMČ 

   
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 0361/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C1

“ Návrh "Pravidel pro postup při správě pohledávek v rámci 
působnosti odboru správy majetku". 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

   
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 0362/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, 

Praha 8, Šiškova 2. 
   
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 0363/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků 

získaných z provozování zóny placeného stání na území Městské části Praha 8. 
Přizvaný: p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ 

   
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 0364/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 



 
 

strana 7/11 

 

 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C8

“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 
Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

   
Předkladatel p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, navrhl změnu v příloze 

tohoto materiálu 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0365/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
Operativní rozhodování Rady MČ 

 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C2, C3, C4, C9, C10. 
 

Z 8 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhů, 

                           3 se zdrželi hlasování. 
 
 
K bodu 4 
Návrh navýšení odměny za výkon funkce členů okrskových volebních komisí v rámci 
voleb do Zastupitelstva městské části Praha 8, Zastupitelstva hlavního města Prahy 
a do Senátu Parlamentu České republiky (volební obvod č. 23) v roce 2018 
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0366/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 5 
Návrh zrušení Směrnice Úřadu městské části Praha 8 k dodržování povinností 
vedoucích zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části 
Praha 8, členů Zastupitelstva městské části Praha 8, kteří jsou pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolněni, a členů Rady městské části Praha 8, kteří nejsou pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněni, v oblasti střetu zájmů (k usn. č. Usn RMC 0417/2015) 
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0367/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 6 
Návrh III. dílčí změny Statutu účelového fondu Městské části Praha 8 - fond 
zaměstnavatele 
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0368/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 7 
Návrh podání výpovědí z nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 
Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov a k. ú. Kobylisy 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0369/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 8 
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 
Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 
Místostarosta MČ p. Nepil. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0370/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 9 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 
pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie 
1 kV na pozemcích parc. č. 585/61, 585/53, 585/75, 827/308 a 827/309, 
vše na k. ú. Bohnice, obec Praha 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0371/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 10 
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu 
nemovitostí na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, 
svěřená správa Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0372/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

 
„C2

“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 –  části 
pozemku parc. č. 11/1, v k. ú. Kobylisy v Praze 8 - Místostarosta MČ p. Nepil. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0373/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C3

“  Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu garáže", v objektu ve vlastnictví 
Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 112/56, uzavřené v rámci věcného 
břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 
části Praha 8 – NP č. 508, čp. 112, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 56, 
186 00 Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0374/2018, které je 
přílohou zápisu.. 

 
„C4

“  Návrh uzavření 5 "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 -  Místostarosta MČ 
p. Nepil. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0375/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C9

“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 8 a 10, uzavřené v rámci 
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 
Městské části Praha 8 – čp. 169, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese 
Prvního pluku 169/10, 186 00 Praha 8 – Karlín -Místostarosta MČ p. Nepil. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0376/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C10

“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostor", v objektu 
ve vlastnictví KAN22-51, bytové družstvo – NP č. 504.12, čp. 22, 
na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 14, 186 00 Praha 8 - 
Místostarosta MČ p. Nepil. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0377/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 11 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 11 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 
 
JUDr. Vašák – přítomné informoval, že termín pro předklad materiálů 

do zastupitelstva je nejpozději na radě městské části konané dne 29. srpna 
2018. 

 
Rada MČ po projednání vzala 
informaci na vědomí. 

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

neuplatnil. 
 
 
  



 
 

strana 11/11 

 

 

K bodu 12 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Starosta MČ p. Petrus uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 
Praha 8, plánované na středu dne 29. srpna 2018 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 29. srpna 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 117. schůzi Rady MČ ve 14:10 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0360/2018 až Usn RMC 0377/2018 
 
 
 

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

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
PhDr. Ing. Matěj   F i ch t n e r, MBA 
místostarosta Městské části Praha 8 
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