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Z á p i s 

ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v úterý dne 30. listopadu 2021 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 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 Kendeová v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát 

starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ Č, 

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, 

         Mgr. Bc. Mutl, vedoucí OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 14:05 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 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 109. schůze Rady MČ: 

 

  1. Návrh úhrady plnění ze sporu vedeného mezi Flower's Gallery s.r.o. a Centrum 

Palmovka a.s. (str. 2) 
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  2. Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0534/2021 Rady městské části Praha 8 

ze dne 16.11.2021, a to v celém jeho rozsahu, a k návrhu Dohody o narovnání 

a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" 

mezi Městskou částí Praha·8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním 

městem Praha (materiál pro ZMČ) (str. 3) 

  3. Různé 

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. 3) 

 

Starosta MČ p. Gros požádal přítomné o zařazení na projednávání dnešní 

schůze RMČ bod 2 - Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0534/2021 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 16. 11. 2021, a to v celém jeho rozsahu, a k návrhu Dohody 

o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" 

mezi Městskou částí Praha 8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem 

Praha (materiál pro ZMČ), který bude projednán za bodem 1 navrženého 

programu jednání. 

 

K navrženému pořadu jednání 109. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 109. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Návrh úhrady plnění ze sporu vedeného mezi Flower's Gallery s.r.o. a Centrum 

Palmovka a.s. 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0563/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 2 

Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0534/2021 Rady městské části Praha 8 

ze dne 16. 11. 2021, a to v celém jeho rozsahu, a k návrhu Dohody o narovnání 

a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" 

mezi Městskou částí Praha 8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem 

Praha (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0564/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3  

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 109. schůzi Rady MČ ve 14:08 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0563/2021 až Usn RMC 0564/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D. 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


