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Z á p i s 

z 89. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 12. května 2021 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc, 

Ing. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (= 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. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (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,  

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

     a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

          JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

89. 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 

neuvolněného radního MČ p. Mgr. Pauluse. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 89. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 87. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. dubna 

2021 (str. 4) 

  2. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 4) 
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  3. Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) 

základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, 

za rok 2020 (str. 4) 

  4. Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), 

jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2020 (str. 5) 

  5. Návrh schválení dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 za rok 2020 (str. 5) 

  6. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 16. června 2021 (str. 5) 

  7. Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2021 

(str. 6) 

  8. Návrh jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol 

zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 6) 

  9. Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti územnímu rozhodnutí (změně 

využití území) č. j.: MCP8 080854/2021, spis.zn. MCP8 154797/2020/OV.Jb, 

ze dne 26.4.2021, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu 

městské části Praha 8, o změně rozhodnutí č.j. MCP8 128716/2015 ze dne 6. 10. 

2015 o změně využití území pozemku parc.č. 3615, k.ú. Libeň, při ul. Voctářova, 

Praha 8, pro sběr a výkup kovových odpadů, které dočasné provozování výkupu, 

soustřeďování a skladování odpadů a druhotných surovin prodlužuje do 31. 12. 

2022 (str. 6) 

10. Návrh připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny 20 

(Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20 Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání 

části změn vlny 20 (materiál pro ZMČ) (str. 7) 

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. 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. 7 až 11) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 10. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh jmenování ředitelky Základní školy Mazurská, Praha 8, 

Svídnická 1a (str. 7), 

 

ozn. „C1“ Návrh novelizace „Směrnice o oběhu účetních dokladů městské části 

Praha 8" (str. 7), 

 

ozn. „C2“ Návrh výjimky ze „Směrnice pro postup příspěvkových organizací 

zřízených městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek“ 

pro základní školy v souvislosti s úhradou nákladů RT-PCR testování žáků 

a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 8 

(str. 8), 
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ozn. „C3“ Návrh zaslání výzvy více zájemcům k podání nabídky v rámci výběrového 

řízení „Výběr provozovatele mobilního kluziště“ (str. 8), 

 

ozn. „C4“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 8), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k pojistné smlouvě č. 7721137645 

(č. ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020) (str. 9), 

 

ozn. „C6“ Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí o umístění stavby 

č. j. MCP8 331658/2020, spis. zn. MCP8 284321/2018/OV.Jan 

ze dne 4. 5. 2021 (dále jen rozhodnutí), vydaného odborem územního 

rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, nazvané „Viladům 

Na Úbočí“, Praha, Libeň, Na Úbočí na pozemcích parc. č. 793/1, 793/2, 

793/3, 3767, všechny na k. ú. Libeň (k usn. č. Usn RMC 0291/2020) 

(str. 9), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, 

společností Technologie Hlavního města Prahy, a. s., a společností 

Centrum Palmovka, a. s. (str. 9), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku 

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

Městské části Praha 8 – pozemků na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Františka 

Kadlece) (str. 10), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

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

do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 505, čp. 1172, 

na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8 (str. 10), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu věci movité" ve vlastnictví společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace a. s. na umístění mlžícího systému 

na místa Městské části Prahy 8 (str. 10) 

a 

ozn. „C11“ Návrh výběru nájemců 4 bytů v rámci "Výběrových řízení" o nejvhodnější 

nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

(VŘ ze dne 15.04.2021) (k usn. č. Usn RMC 0143/2021) (str. 11). 

 

K navrženému pořadu jednání 89. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 89. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu z 87. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. dubna 2021 

 

K zápisu z 87. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. dubna 2021 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 87. schůze, 

konané dne 14. dubna 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

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 0192/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) 

základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, 

za rok 2020 

 

 

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 0193/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), 

jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2020 

 

 

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 0194/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh schválení dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 za rok 2020 

 

 

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 0195/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 16. června 2021 

 

 

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 0196/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2021 

 

 

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 0197/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol zřízených 

Městskou částí Praha 8 

 

 

Materiál místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský stáhl. 

 

 

K bodu 9 

Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti územnímu rozhodnutí (změně využití 

území) č. j.: MCP8 080854/2021, spis.zn. MCP8 154797/2020/OV.Jb, 

ze dne 26.4.2021, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské 

části Praha 8, o změně rozhodnutí č.j. MCP8 128716/2015 ze dne 6. 10. 2015 o změně 

využití území pozemku parc.č. 3615, k.ú. Libeň, při ul. Voctářova, Praha 8, pro sběr 

a výkup kovových odpadů, které dočasné provozování výkupu, soustřeďování 

a skladování odpadů a druhotných surovin prodlužuje do 31. 12. 2022 

 

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. 

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 0198/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny 20 (Z 3385/20, 

Z 3388/20, Z 3389/20 Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání části změn vlny 20 

(materiál pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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 0199/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh jmenování ředitelky Základní školy Mazurská, 

Praha 8, Svídnická 1a. 

   

Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh novelizace „Směrnice o oběhu účetních dokladů 

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 0200/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh výjimky ze „Směrnice pro postup příspěvkových 

organizací zřízených městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek“ 

pro základní školy v souvislosti s úhradou nákladů RT-PCR testování žáků 

a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 8. 

   

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 0201/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh zaslání výzvy více zájemcům k podání nabídky v rámci 

výběrového řízení „Výběr provozovatele mobilního kluziště“. 

   

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 0202/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0203/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k pojistné smlouvě 

č. 7721137645 (č. ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020). 

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

 pí  Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0204/2021, 

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. „C6
“ Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti 

rozhodnutí o umístění stavby č. j. MCP8 331658/2020, spis. zn. MCP8 

284321/2018/OV.Jan ze dne 4. 5. 2021 (dále jen rozhodnutí), vydaného 

odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, nazvané 

„Viladům Na Úbočí“, Praha, Libeň, Na Úbočí na pozemcích parc. č. 793/1, 

793/2, 793/3, 3767, všechny na k. ú. Libeň (k usn. č. Usn RMC 0291/2020). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0205/2021, 

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 uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8, společností Technologie Hlavního města Prahy, a. s., 

a společností Centrum Palmovka, a. s. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0206/2021, 

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 uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" 

nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného 

do správy Městské části Praha 8 – pozemků na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Františka Kadlece). 

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 0207/2021, 

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 uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

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

do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 505, čp. 1172, na k. ú. Kobylisy 

a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8. 

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 0208/2021, 

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 uzavření "Smlouvy o nájmu věci movité" 

ve vlastnictví společnosti Pražské vodovody a kanalizace a. s. na umístění 

mlžícího systému na místa Městské části Prahy 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 0209/2021, 

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 výběru nájemců 4 bytů v rámci "Výběrových 

řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 15.04.2021) (k usn. 

č. Usn RMC 0143/2021). 

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 0210/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

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 byla předložena uvedená aktuální písemná „Informace“.  

 

 

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 

 

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

neuplatnil. 

 

 

K bodu 12 

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 26. května 2021 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 26. května 2021 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 89. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0192/2021 až Usn RMC 0210/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Libor   P a u l u s 

neuvolněný radní Městské části Praha 8 

 


