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Z á p i s 

ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 9. listopadu 2022od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Vítek, Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. Cibulka, DiS., 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Ing. Slabihoudek, Mgr. et Mgr. 

BcA. Solomonová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a předseda finančního výboru (FV) ZMČ, 

p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) 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. Mgr. Ludková (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

2. 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 ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ radního 

MČ p. Ing. Slabihoudka. 
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Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros konstatoval následující pořad jednání 2. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 146. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 26. října 

2022 (str. 4) 

  2. Návrh odsouhlasení vybraného Poradce a ceny v rámci "Smlouvy o poskytování 

poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) číslo 

2022-4291-P3" ze dne 3.10.2022 mezi městskou částí Praha 8 a Národní 

rozvojovou bankou, a.s. (str. 2) 

  3.    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. 11) 

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. 4 až 9) 

  4. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 12) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MHMP 

1919526/2022, spis.zn. S-MHMP 395036/2021 ze dne 24. října 2022, 

vydanému odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, 

jímž bylo vydáno společné povolení, které schválilo stavební záměr – 

stavbu vodního díla nazvanou „Dock Marina“ v přístavních bazénech 

tzv. Libeňských doků na pozemcích parc.č. 3998 a 4005/7 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0338/2021) (str. 4), 

 

ozn. „C1“ Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8 

na rok 2023 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části 

Praha 8 na rok 2023 (str. 5), 

 

ozn. „C2“ Návrh přípravy 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 5), 

 

ozn. „C3“ Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem výpočetní 

techniky a poskytnutí souvisejících služeb k zajištění volby prezidenta 

České republiky v roce 2023 pro potřeby ÚMČ Praha 8" mezi městskou 

částí Praha 8 a obchodní společností CS21 Nextnet, s.r.o. (str. 5), 

 

ozn. „C4“ Návrh pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 funkcí 

oddávajícího při uzavírání manželství (str. 6), 
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ozn. „C5“ Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem 

pro správu svěřeného majetku (SeS) městské části Praha 8, některým 

příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným městskou částí 

Praha 8 (str. 6), 

 

ozn. „C6“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 6), 

 

ozn. „C7“ Návrh výpovědi „Smlouvy o poskytování poradenství v oblasti 

energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)“ (str. 7), 

 

ozn. „C8“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup notebooků včetně 

příslušenství" (str. 7), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení 

při pečovatelské službě v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 (str. 7), 

 

ozn. „C10“ 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 (str. 8), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Vacínova 5 (str. 8), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu z programu sociálního 

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

do správy městské části Praha 8 (str. 8),  

 

ozn. „C13“ Návrh pověření zastupitele městské části Praha 8 k zastupování městské 

části Praha 8 v rámci územního rozvoje a výstavby dle textu pověření 

(str. 3), 

 

ozn. „C14“ Návrh přijetí Ručitelských prohlášení vystavených na základě Článku IX.1 

Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 8, Hlavním městem 

Praha a společností Konsorcium Rohan, s.r.o., uzavřené dne 1.11.2022 

(k usn. č. Usn RMC 0491/2022) (str. 9), 

 

ozn. „C15“ Návrh dohody o ukončení "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy městské části Praha 8 na k. ú. Libeň (str. 9) 

a 

ozn. „C16“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2 

a A26" (str. 9). 
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Starosta MČ p. Gros upřesnil návrh pořadu jednání pouze na materiály 

předložené na stůl ozn. „C“, tzn. bez bodu 2 a zároveň navrhl vyřadit 

materiál ozn. „C13“.  

K navrženému pořadu jednání 2. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 2. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 146. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 26. října 2022 

 

K zápisu ze 146. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 26. října 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 146. schůze, 

konané dne 26. října 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 3 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta 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.: MHMP 1919526/2022, spis.zn. S-MHMP 395036/2021 ze dne 24. října 

2022, vydanému odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, 

jímž bylo vydáno společné povolení, které schválilo stavební záměr – stavbu 

vodního díla nazvanou „Dock Marina“ v přístavních bazénech tzv. Libeňských 

doků na pozemcích parc.č. 3998 a 4005/7 na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0338/2021). 

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

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 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 0559/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 5/12 

 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části 

Praha 8 na rok 2023 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části 

Praha 8 na rok 2023. 

   

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 0560/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh přípravy 2. zasedání Zastupitelstva 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 0561/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem 

výpočetní techniky a poskytnutí souvisejících služeb k zajištění volby 

prezidenta České republiky v roce 2023 pro potřeby ÚMČ Praha 8" 

mezi městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21 Nextnet, s.r.o. 

   

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 0562/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 funkcí 

oddávajícího při uzavírání manželství. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Bc. Mutl a Mgr et Mgr. 

BcA. Solomonová. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0563/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh bezúplatného převodu majetku, 

pořízeného Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) městské 

části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) 

zřízeným městskou částí 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 0564/2022, 

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 rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) 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 0565/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh výpovědi „Smlouvy o poskytování 

poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)“. 

Přizvaný: p. Ing. Kaščák, pověřený vedoucí odboru evropských fondů (OEF) 

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 0566/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C8
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup notebooků včetně 

příslušenství". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, vedoucí 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 0567/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního 

určení při pečovatelské službě v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí odboru správy majetku (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 0568/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C10
“ 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. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0569/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Vacínova 5. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0570/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu z programu 

sociálního bydlení, v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0571/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C14
“ Návrh přijetí Ručitelských prohlášení vystavených na základě 

Článku IX.1 Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 8, Hlavním 

městem Praha a společností Konsorcium Rohan, s.r.o., uzavřené dne 1.11.2022 

(k usn. č. Usn RMC 0491/2022). 

   

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 0572/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C15
“ Návrh dohody o ukončení "Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání" v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy městské části Praha 8 na k. ú. Libeň. 

   

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 0573/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava bezmotorové 

komunikace A2 a A26". 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Komenda, pověřený vedením 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 0574/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros nechal v procedurálním hlasování hlasovat o zařazení 

materiálu - k návrhu zrušení a zřízení komisí Rady městské části Praha 8 a jmenování 

předsedů a členů komisí Rady městské části Praha 8.  

 

Rada MČ v procedurálním hlasování 

zařazení materiálu, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C17
“ Návrh zrušení a zřízení komisí Rady městské části Praha 8 

a jmenování předsedů a členů komisí Rady 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 0575/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 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 byla předložena uvedená aktuální písemná „Informace“.  

 

 

K bodu 3 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 mimořádná schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 16. listopadu od 14:00 hodin, jako schůze pro předklad materiálů 

na zastupitelstvo konané dne 6. prosince 2022. 

 

Radní Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová – přítomné požádala o jejich medailonky 

pro časopis Osmička. 

V diskusi vystoupili pp. Vítek, Nepil, Gros, Ing. Slabihoudek a PhDr. Ing. Fichtner, 

MBA  

 

Rada MČ po projednání vzala 

informace na vědomí. 

 

 

  



 

 

strana 12/12 

 

 

K bodu 4 

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 23. listopadu 2022 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 23. listopadu 2022 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 2. schůzi Rady MČ ve 14:16 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0559/2022 až Usn RMC 0575/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   S l a b i h o u d e k 

radní městské části Praha 8 

 


