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Z á p i s 

ze 47. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 22. ledna 2020 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 Bc. Slobodník (= 8 členů Rady městské části 

Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

p.  Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 (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,  

  JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

47. 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 ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 47. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 45. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 11. prosince 2019 (str. 4) 

  2. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění 

vypracování projektové dokumentace pro akci "Revitalizace parku Dlážděnka" 

(str. 4) 
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  3. Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené 

městskou částí Praha 8 - "Osmička pro rodinu" (str. 4) 

  4. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0333/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 19. 6. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 

Praha 8 – čp. 265, na k. ú. Bohnice a na adrese U Pazderek 22, 181 00 Praha 8 

(str. 5) 

  5. 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. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 5) 

  6.    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. 6 až 10) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 5. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C3“ 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. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 6), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0032/2017, č. Usn RMC 0767/2017, 

č. Usn RMC 0788/2016, č. Usn RMC 0649/2017, č. Usn RMC 0649/2017) 

(str. 6), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 124, 

na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 (str. 7), 

 

ozn. „C6“ Návrh uplatnění nárůstu nájemného dle souhrnného "Indexu 

spotřebitelských cen", oficiálně zveřejňovaného Českým statistickým 

úřadem (ČSÚ), v roce 2020 (str. 7), 

 

ozn. „C7“ Návrh odstoupení od Smlouvy o nájmu plochy pro velkoplošnou venkovní 

reklamu č. SM/2007/0681, ve znění pozdějšího dodatku (str. 7), 
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ozn. „C8“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části 

Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8, pozemku 

parc. č. 527/97 na k. ú. Střížkov v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0669/2019 

a č. Usn ZMC 048/2019) (str. 8), 

 

ozn. „C9“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části 

Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku 

parc. č. 2235 s objektem čp. 616 na adrese Zenklova 166, a parc. č. 2236/3 

(odděleného z pozemku parc. č. 2236) vše na k. ú. Libeň, obec Praha 

(k usn. č. Usn RMC 0668/2019 a č. Usn ZMC 047/2019) (str. 8), 

 

ozn. „C10“ Návrh textu dopisu adresovaného společnosti Metrostav Alfa s.r.o., ve věci 

předžalobní výzvy k plnění ze dne 22. 12. 2019 (str. 8), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 236, na k. ú. Libeň a na adrese 

U Synagogy 2, 180 00 Praha 8 (str. 9), 

 

ozn. „C“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j. MCP8 

348235/2019, spis. zn. MCP8 126371/2019/OV.Jb ze dne 8. ledna 2020, 

vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části 

Praha 8, o společném povolení a o odstranění stavby objektu předávací 

teplovodní stanice Vršní 799/19 a schválení stavebního záměru „Kobylisy 

– bytový dům“, ul. Pod Sídlištěm na pozemcích parc. č. 606/14, 606/19, 

606/21, 606/29, 606/30, 606/31, 606/42, 606/48, 1778/7, 1778/11, 2345/1, 

2345/2, všechny na k. ú. Kobylisy (str. 9), 

 

ozn. „C1“ Návrh ponechání účelových investičních finančních prostředků z minulých 

let do roku 2020 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (str. 10) 

a 

ozn. „C2“ Návrh souhlasu s uplatňováním zásad Evropské charty za rovnost žen 

a mužů na úrovni života ve městech a obcích u ÚMČ Praha 8 (str. 10). 

 

K navrženému pořadu jednání 47. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 47. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 45. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. prosince 

2019 

 

K zápisu ze 45. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. prosince 

2019 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 45. schůze, 

konané dne 11. prosince 2019, 

schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění vypracování 

projektové dokumentace pro akci "Revitalizace parku Dlážděnka" 

 

 

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 0032/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené 

městskou částí Praha 8 - "Osmička pro rodinu" 

 

 

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 0033/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0333/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 19. 6. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 265, 

na k. ú. Bohnice a na adrese U Pazderek 22, 181 00 Praha 8 

 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0034/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

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. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 

 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0035/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ 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. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 Praha 8. 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0036/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu 

určitou (k usn. č. Usn RMC 0032/2017, č. Usn RMC 0767/2017, 

č. Usn RMC 0788/2016, č. Usn RMC 0649/2017, č. Usn RMC 0649/2017). 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0037/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 124, 

na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8. 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0038/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uplatnění nárůstu nájemného dle souhrnného 

"Indexu spotřebitelských cen", oficiálně zveřejňovaného Českým statistickým 

úřadem (ČSÚ), v roce 2020. 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0039/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh odstoupení od Smlouvy o nájmu plochy 

pro velkoplošnou venkovní reklamu č. SM/2007/0681, ve znění pozdějšího 

dodatku. 

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

   

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0040/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu 

Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, 

tj. hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8, pozemku 

parc. č. 527/97 na k. ú. Střížkov v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0669/2019 

a č. Usn ZMC 048/2019). 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0041/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu 

Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, 

tj. hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – 

pozemku parc. č. 2235 s objektem čp. 616 na adrese Zenklova 166, 

a parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236) vše na k. ú. Libeň, 

obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0668/2019 a č. Usn ZMC 047/2019). 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0042/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh textu dopisu adresovaného společnosti 

Metrostav Alfa s.r.o., ve věci předžalobní výzvy k plnění ze dne 22. 12. 2019. 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0043/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 236, na k. ú. Libeň 

a na adrese U Synagogy 2, 180 00 Praha 8. 

Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše vedoucího 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 0044/2020, 

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. „C“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti 

rozhodnutí č. j. MCP8 348235/2019, spis. zn. MCP8 126371/2019/OV.Jb 

ze dne 8. ledna 2020, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu 

městské části Praha 8, o společném povolení a o odstranění stavby objektu 

předávací teplovodní stanice Vršní 799/19 a schválení stavebního záměru 

„Kobylisy – bytový dům“, ul. Pod Sídlištěm na pozemcích parc. č. 606/14, 

606/19, 606/21, 606/29, 606/30, 606/31, 606/42, 606/48, 1778/7, 1778/11, 

2345/1, 2345/2, všechny na k. ú. Kobylisy. 

   

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 0045/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh ponechání účelových investičních 

finančních prostředků z minulých let do roku 2020 na pokračování vybraných 

akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části 

Praha 8. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (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 0046/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele tajemníka ÚMČ p. JUDr. Rambouska 

uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh 

souhlasu s uplatňováním zásad Evropské charty za rovnost žen a mužů 

na úrovni života ve městech a obcích u ÚMČ 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 0047/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 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 6 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 

 

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

neuplatnil. 
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K bodu 7 

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 5. února 2020 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 5. února 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 47. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0032/2020 až Usn RMC 0047/2020 

 

 

 

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

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 

 


