
 

 

strana 1/12 

 

 

Z á p i s 

z 54. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 1. dubna 2020 od 14:00 hodin 

na nádvoří Libeňského zámku 

 

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. p. Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,  

  JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ, 

    JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

         Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

54. 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 7 členů Rady MČ, místostarostka MČ 

pí Mgr. Ludková se dostavila na jednání rady při projednávání bodu 5 navrženého 

pořadu jednání. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 54. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 52. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. března 

2020 (str. 3) 

  2. Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0107/2020 

ze dne 11. března 2020 (str. 4) 
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  3. Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" 

č. DOT/82/03/000474/2020, související s poskytováním sociálních služeb 

příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (str. 4) 

  4. Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace", 

č. DVS/82/03/000694/2020 související s poskytováním sociálních služeb 

příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (str. 5) 

  5. Návrh vyjádření k architektonické studii Rezidence V Zámcích, parc. č. 769 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 5) 

  6. Návrh výzvy Hlavnímu městu Praze k zajištění všech nutných kroků, které 

povedou k realizaci nového dopravního připojení Bohnic a Čimic ulicí 

Dopraváků na ul. Ústeckou (k usn. č. Usn RMC 0553/2019) (str. 6) 

  7. Návrh žádosti Městské části Praha 8 k zahájení intenzivního jednání, které 

povede ke směně pozemků parc. č. 1285/40, 1285/38 (vlastník právnická osoba), 

oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. K Pazderkám) za pozemky ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy (k usn. č. Usn RMC 0113/2017, č. Usn RMC 0430/2017 

a č. Usn RMC 0072/2020) (str. 6) 

  8. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 827/249, 827/248, 827/247 

a 827/99, na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem stavby lešení pro revitalizaci 

fasády a opravy lodžií (str. 7) 

  9. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem stavby "Optické trasy CETIN, Praha 8 - Staré Bohnice" SAP 

11010-078593_0324/2018_FTTH_Revit.Starých (str. 7) 

10.    Různé 

A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí 

Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

(str. 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. 11) 

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

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 9. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením Základní školy, Praha 8, 

Hovorčovická 11, zřizované Městskou částí Praha 8, do 54. výzvy " 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II" 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR (str. 8), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 8), 
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ozn. „C2“ Návrh uzavření 2 "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, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou (str. 8), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření 8 "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, 

Praha 8, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0070/2018, 

č. Usn RMC 0029/2018, č. Usn RMC 0649/2018, č. Usn RMC 0117/2019 

a č. Usn RMC 0012/2014) (str. 9), 

 

ozn. „C4“ Návrh jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise 

pro hodnocení nabídek zaslaných do "Výběrových řízení" na prodej 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8, a to pozemku parc. č. 296, jehož součástí 

je objekt k bydlení čp. 641, k. ú. Libeň, a pozemku parc. č. 646, 

k. ú. Libeň, obec Praha (str. 9), 

 

ozn. „C5“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa majetku a služeb a. s. 

k pokračování v dosavadních smluvních poměrech ve stávajícím rozsahu 

činností dle Smlouvy o výkonu projektového managementu, Smlouvy 

o výkonu technického dozoru stavebníka a Smlouvy o výkonu 

koordinátora BOZP, týkajících se objektu "Nová Palmovka" (str. 10) 

a 

ozn. „C6“ Návrh zabezpečení pomoci podnikatelům a osobám samostatně výdělečně 

činným působícím na území MČ Praha 8 v době krize způsobené novým 

typem koronaviru SARS-CoV-2 (str. 10). 

 

K navrženému pořadu jednání 54. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 54. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 52. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. března 2020 

 

K zápisu z 52. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. března 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 52. schůze, 

konané dne 11. března 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 



 

 

strana 4/12 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0107/2020 

ze dne 11. března 2020 

 

Omluvený: 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 0112/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" 

č. DOT/82/03/000474/2020, související s poskytováním sociálních služeb 

příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky 

MČ pí Mgr. Ludkové. 

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 0113/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace", 

č. DVS/82/03/000694/2020 související s poskytováním sociálních služeb 

příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky 

MČ pí Mgr. Ludkové. 

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 0114/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření k architektonické studii Rezidence V Zámcích, parc. č. 769 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ) 

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Hřebík, Ph.D. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0115/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh výzvy Hlavnímu městu Praze k zajištění všech nutných kroků, které povedou 

k realizaci nového dopravního připojení Bohnic a Čimic ulicí Dopraváků 

na ul. Ústeckou (k usn. č. Usn RMC 0553/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Gros, Ing. Hřebík, Ph.D. a Vítek. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0116/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh žádosti Městské části Praha 8 k zahájení intenzivního jednání, které povede 

ke směně pozemků parc. č. 1285/40, 1285/38 (vlastník právnická osoba), 

oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. K Pazderkám) za pozemky ve vlastnictví Hlavního 

města Prahy (k usn. č. Usn RMC 0113/2017, č. Usn RMC 0430/2017 

a č. Usn RMC 0072/2020) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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 0117/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 827/249, 827/248, 827/247 

a 827/99, na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem stavby lešení pro revitalizaci fasády 

a opravy lodžií 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0118/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě 

pod názvem stavby "Optické trasy CETIN, Praha 8 - Staré Bohnice" SAP 11010-

078593_0324/2018_FTTH_Revit.Starých 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0119/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením Základní 

školy, Praha 8, Hovorčovická 11, zřizované Městskou částí Praha 8, 

do 54. výzvy " Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II" 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 

   

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 0120/2020, 

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. „C1
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0121/2020, 

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. „C2
“ Návrh uzavření 2 "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, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0122/2020, 

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. „C3
“ Návrh uzavření 8 "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, Praha 8, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0070/2018, č. Usn RMC 0029/2018, 

č. Usn RMC 0649/2018, č. Usn RMC 0117/2019 a č. Usn RMC 0012/2014). 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0123/2020, 

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 jmenování členů komise pro otevírání obálek 

s nabídkami a komise pro hodnocení nabídek zaslaných do "Výběrových 

řízení" na prodej nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8, a to pozemku parc. č. 296, jehož 

součástí je objekt k bydlení čp. 641, k. ú. Libeň, a pozemku parc. č. 646, 

k. ú. Libeň, obec Praha. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

návrhu usnesení předkladatelem. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0124/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 10/12 

 

 

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

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá 

správa majetku a služeb a. s. 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s. k pokračování v dosavadních smluvních poměrech 

ve stávajícím rozsahu činností dle Smlouvy o výkonu projektového 

managementu, Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka a Smlouvy 

o výkonu koordinátora BOZP, týkajících se objektu "Nová Palmovka". 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   

V diskusi vystoupil p. Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil udělat změny v přílohách usnesení 

na návrh předkladatele a vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s. po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0125/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

8 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh zabezpečení pomoci podnikatelům a osobám samostatně 

výdělečně činným působícím na území MČ Praha 8 v době krize způsobené 

novým typem koronaviru SARS-CoV-2. 

   

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 0126/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 A) 

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady 

městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

 

Přítomným uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena.  
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K bodu 10 B) 

Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, místostarostů 

městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu 

městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 

nebo dalších fyzických osob 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že jsou dělána opatření v domě sociálních 

služeb S.K. Neumanna k nešíření koronaviru, a proto vzniknou vícenáklady 

na mzdy zaměstnanců. 

 

Starosta MČ p. Gros – navrhl projednat materiál „C7“ -  k návrhu zmocnění starosty 

Městské části Praha 8 k podpisu hospodářských smluv nad rámec „Podpisového řádu 

Úřadu městské části Praha 8“ k provedení krizových opatření při řešení krizové situace 

v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, který by byl platný v době nouzového 

stavu pro rychlejší operativnost a řídil by se zastropováním cen. 

V diskusi vystoupili pp. Vítek a Gros. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0127/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

Místostarosta MČ p. Vítek – přítomné informoval, že u darovací smlouvy na plavání 

kojenců se termín plnění posouvá. 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné ještě informoval, že městská část se snaží plnit a plní 

požadavky domů seniorů. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Vítek a Mgr. Ludková. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informace na vědomí. 

 

 

 

K bodu 11 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 

Praha 8, plánované na středu dne 15. dubna 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 15. dubna 2020 se souhlasem 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 54. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0112/2020 až Usn RMC 0127/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c  

uvolněný radní Městské části Praha 8 
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