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Z á p i s 

z 1. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve čtvrtek dne 3. listopadu 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Mgr. Cibulka, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Mgr. et Mgr. 

BcA. Solomonová (= 7 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. Nepil,   

   Ing. Slabihoudek (= 2 radní MČ), 

   JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

1. 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. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Vítka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 1. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 145. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. října 

2022 (str. 2) 

  2. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Bohnice žijí, z. s., Praha 8 jako "obdarovaným" (str. 2)    
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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 přítomné informoval, že navrhuje k projednání na dnešní 

schůzi RMČ jako bod 3 - Návrh rozdělení působnosti členů Rady městské části 

Praha 8, za dříve navržené body. 

 

K navrženému pořadu jednání 1. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 1. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 145. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. října 2022 

 

K zápisu ze 145. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. října 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 145. schůze, 

konané dne 19. října 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem", 

a Bohnice žijí, z. s., Praha 8 jako "obdarovaným" 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0557/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh rozdělení působnosti členů Rady městské části Praha 8 

 

 

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 0558/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4  

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 řádná rada je naplánovaná na středu 

9. listopadu od 14 hodin a požádal přítomné o nominace do komisí rady. 

 Dále přítomné informoval o možnosti svolání zastupitelstva městské části 

mimořádně na úterý 6. prosince od 14 hodin, kdy je volný velký sál v „bílém 

domě“ a zároveň hlasovací technika. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 1. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0557/2022 až Usn RMC 0558/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta městské části Praha 8 

 


