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Z á p i s 

ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 23. března 2022od 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 Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník 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, 

        Mgr. Bc. Mutl, vedoucí OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

122. 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 

místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 122. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 120. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 2. března 2022 (str. 5) 

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

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 6) 
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  3. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny pověřené ředitelce příspěvkové 

právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 (str. 6) 

  4. Návrh nového znění "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" (str. 6) 

  5. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 2572, 2573 

na k. ú. Libeň, při ul. Prosecká (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) za pozemek 

parc. č. 1118/99 na k. ú. Troja, v oblasti Velké Skály (ve vlastnictví žadatele) 

(k usn. č. Usn RMC 0112/2017 a č. Usn RMC 0254/2018) (str. 7) 

  6. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 2636 

(o výměře cca 40 m2) a pozemku parc. č. 2633, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Pod Labuťkou) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 914/21, 

914/38, id. 1/2 parc. č. 914/37 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky 

parc. č. 26/48, 891/3, 891/4, 892, 894/2, 906/3, 914/26 (ve vlastnictví žadatele), 

všechny na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ulic Vehlovická a Mikovická) 

(k usn. č. Usn RMC 0297/2019, č. Usn RMC 0057/2020, 

č. Usn RMC 0408/2020 a č. Usn RMC 0222/2021) (str. 8) 

  8. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemku  mimo území městské 

části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za část pozemku 

parc. č. 537/1 (o výměře cca 1000 m2, ve vlastnictví žadatelů) na k. ú. Střížkov 

v Praze 8 (při ul. Veselská) (str. 8) 

  9. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 2983/66 (o výměře cca 30 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Nad Kotlaskou I) (str. 9) 

10. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1161/9, 

1161/40, oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Olštýnská) (k usn. 

č. Usn RMC 0001/2017) (str. 9) 

11. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu (dle žádosti výpůjčka) části 

pozemku parc. č. 600/141 (o výměře 6668 m2) a pozemku parc. č. 856/3, 

oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) (str. 9) 

12. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 3854/1 

(o výměře cca 180 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Rozhraní) (str. 10) 

13. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 533/5 

(o výměře cca 8000 m2) na k. ú. Střížkov v Praze 8 (v blízkosti ulice 

K zahradnictví) (str. 10) 

14. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k aktualizaci stanovisek ke směně 

pozemku parc. č. 693/279 (ve vlast. žad.) za části pozemku parc. č. 692/3 

(o výměrách cca 456 m2 a cca 383 m2, ve vlast. HMP) a směně pozemku 

parc. č. 693/288 (ve vlast. žad.) za část pozemku parc. č. 693/146 (o výměře 

cca 902 m2, ve vlast. HMP), všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Za Invalidovnou) (k usn. č. Usn RMC 0327/2021 

a č. Usn RMC 0360/2021) (str. 10) 

15. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k převodu pozemku parc. č. 1012/24 

na k. ú. Čimice v Praze 8, při ul. K Drahani (ve variantách: celý pozemek 

nebo pouze část pozemku dotčená stavbou komunikace) (str. 11) 

16. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2399 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Srbova) (str. 11) 

17. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k výkupu pozemků parc. č. 1227/38 

a parc. č. 1227/66 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. U Stírky) (str. 11) 



 

 

strana 3/20 

 

 

18. 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. 12) 

19. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku 

parc. č. 1083/2, na k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 12) 

20. Návrh stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 pro volební 

období 2022-2026 (materiál pro ZMČ) (str. 13) 

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

na 27. dubna 2022 (str. 13) 

22.    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. 19) 

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. 19) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 13 až 18) 

23. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 20) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 21. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrhuzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene" pro umístění nové distribuční sítě kNN na pozemku 

parc. č. 693/191, na k. ú. Karlín, obec Praha pod názvem stavby 

"U Sluncové, č. parc. 719/2, rozšíření kNN" (str. 13), 

 

ozn. „C1“ Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí 

o dodatečném povolení na nepovolenou stavbu č.j. MCP8 043382/2022, 

spis.zn. MCP8 393464/2020/OV.Ši ze dne 3. února 2022 (dále 

jen Rozhodnutí), vydanému odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu 

městské části Praha 8, nazvanou „Polyfunkční objekt Solarenergy“ 

na pozemcích parc. č. 1050, 1051, 1052 (pozemek parc. č. 1052 není 

v Rozhodnutí Stavebním úřadem uveden jako přímo dotčený pozemek), 

všechny na k. ú. Čimice, ul. K Ládví, Praha 8 (str. 14), 

 

ozn. „C2“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 14), 

 

ozn. „C3“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Servisní smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění provozních a servisních 

služeb centrální infrastruktury" (str. 14), 
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ozn. „C4“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Zajištění slušného pohřbení - tzv. sociální pohřby" (str. 15), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi městskou částí Praha 8, 

na straně jedné, a paní Zdenou Mikynovou, panem Václavem 

Schőnfeldem, paní Zdeňkou Cicvárkovou a panem Václavem Novákem, 

fyzickými osobami, na straně druhé (str. 15), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření 40 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech 

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

městské části Praha 8, na k. ú. Bohnice, 181 00 Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0105/2022) (str. 15), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) 

mezi městskou částí Praha 8 a KAN22-51, bytové družstvo (str. 16), 

 

ozn. „C8“ 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. 16), 

 

ozn. „C9“ Návrh dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. 0176/9.RMČ/2007 ze dne 28. března 2007 a k návrhu 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. Kobylisy 

(str. 16), 

 

ozn. „C10“ 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. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 

(k usn. č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0767/2017, 

č. Usn RMC 0093/2020, č. Usn RMC 0173/2017, č. Usn RMC 0649/2018, 

č. Usn RMC 0272/2018, č. Usn RMC 0464/2013 

a č. Usn RMC 0012/2014) (str. 17), 

 

ozn. „C11“ 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 – pozemku parc. č. 1640/1 na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (str. 17), 

 

ozn. „C12“ Návrh vyjádření k aktualizaci Podkladové studie Velké rozvojové území 

Pelc - Tyrolka a doplnění podnětu na změnu územního plánu P 285/2019 

(k usn. č. Usn RMC 0122/2021 a č. Usn ZMC 041/2019) (str. 17),  

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. na straně druhé 

(str. 18), 
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ozn. „C14“ Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu Bohnice 

za nemocnicí a k uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a společností EKOSPOL a.s. na straně druhé (k usn. 

č. Usn RMC 0228/2020, č. Usn ZMC 011/2019 a č. Usn ZMC 041/2019) 

(str. 18), 

a 

ozn. „C15“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a 

smluvními stranami společností Landia Management s.r.o., Jiřím Počtou 

(fyzickou osobou), Renátou Fáberovou (fyzickou osobou, Martinem 

Šádkem (fyzickou osobou), Hanou Žejdovou (fyzickou osobou), Ing. 

Janem Zabranským (fyzickou osobou), Ing. Monikou Grosman (fyzickou 

osobou) a Miroslavem Mrázkem (fyzickou osobou) (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019) (str. 18). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek, přítomné informoval, že navrhuje 

k projednání na dnešní schůzi RMČ materiál ozn. „C16“ – k návrhu uzavření "Smlouvy 

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

do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 26/2, na k. ú. Čimice 

v Praze 8, za dříve navržené body. 

 

K navrženému pořadu jednání 122. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 122. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 120. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. března 

2022 

 

K zápisu ze 120. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. března 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 120. schůze, 

konané dne 2. března 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022) 

(informace pro ZMČ) 

 

 

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 0127/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny pověřené ředitelce příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0128/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh nového znění "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

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 0129/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 2572, 2573 

na k. ú. Libeň, při ul. Prosecká (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) za pozemek 

parc. č. 1118/99 na k. ú. Troja, v oblasti Velké Skály (ve vlastnictví žadatele) (k usn. 

č. Usn RMC 0112/2017 a č. Usn RMC 0254/2018) 

 

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 0130/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 2636 

(o výměře cca 40 m2) a pozemku parc. č. 2633, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Pod Labuťkou) 

 

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 0131/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 914/21, 914/38, 

id. 1/2 parc. č. 914/37 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky 

parc. č. 26/48, 891/3, 891/4, 892, 894/2, 906/3, 914/26 (ve vlastnictví žadatele), 

všechny na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ulic Vehlovická a Mikovická) (k usn. 

č. Usn RMC 0297/2019, č. Usn RMC 0057/2020, č. Usn RMC 0408/2020 

a č. Usn RMC 0222/2021) 

 

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 0132/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemku mimo území městské části 

Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za část pozemku parc. č. 537/1 

(o výměře cca 1000 m2, ve vlastnictví žadatelů) na k. ú. Střížkov v Praze 8 

(při ul. Veselská) 

 

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 0133/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2983/66 

(o výměře cca 30 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Nad Kotlaskou I) 

 

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 0134/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1161/9, 1161/40, 

oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Olštýnská) (k usn. č. Usn RMC 0001/2017) 

 

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 0135/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu (dle žádosti výpůjčka) části 

pozemku parc. č. 600/141 (o výměře 6668 m2) a pozemku parc. č. 856/3, 

oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) 

 

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 0136/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 3854/1 

(o výměře cca 180 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Rozhraní) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

 

 

K bodu 13 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 533/5 

(o výměře cca 8000 m2) na k. ú. Střížkov v Praze 8 (v blízkosti ulice K zahradnictví) 

 

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 0137/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k aktualizaci stanovisek ke směně pozemku 

parc. č. 693/279 (ve vlast. žad.) za části pozemku parc. č. 692/3 (o výměrách 

cca 456 m2 a cca 383 m2, ve vlast. HMP) a směně pozemku parc. č. 693/288 

(ve vlast. žad.) za část pozemku parc. č. 693/146 (o výměře cca 902 m2, ve vlast. 

HMP), všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Za Invalidovnou) (k usn. 

č. Usn RMC 0327/2021 a č. Usn RMC 0360/2021) 

 

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 0138/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k převodu pozemku parc. č. 1012/24 

na k. ú. Čimice v Praze 8, při ul. K Drahani (ve variantách: celý pozemek nebo pouze 

část pozemku dotčená stavbou komunikace) 

 

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 0139/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2399 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Srbova) 

 

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 0140/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k výkupu pozemků parc. č. 1227/38 

a parc. č. 1227/66 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. U Stírky) 

 

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 0141/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 18 

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 

 

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 0142/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku 

parc. č. 1083/2, na k. ú. Čimice v Praze 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA, 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 0143/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 20 

Návrh stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 pro volební období 

2022-2026 (materiál pro ZMČ) 

 

 

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 0144/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21 

Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 27. dubna 2022 

 

 

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 0145/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene" pro umístění nové distribuční sítě kNN 

na pozemku parc. č. 693/191, na k. ú. Karlín, obec Praha pod názvem stavby 

"U Sluncové, č. parc. 719/2, rozšíření kNN". 

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 0146/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh zpětvzetí odvolání městské části 

Praha 8 proti rozhodnutí o dodatečném povolení na nepovolenou stavbu 

č.j. MCP8 043382/2022, spis.zn. MCP8 393464/2020/OV.Ši ze dne 3. února 

2022 (dále jen Rozhodnutí), vydanému odborem územního rozvoje a výstavby 

Úřadu městské části Praha 8, nazvanou „Polyfunkční objekt Solarenergy“ 

na pozemcích parc. č. 1050, 1051, 1052 (pozemek parc. č. 1052 není 

v Rozhodnutí Stavebním úřadem uveden jako přímo dotčený pozemek), 

všechny na k. ú. Čimice, ul. K Ládví, Praha 8. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

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

   

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 0147/2022, 

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 poskytovatele a uzavření "Servisní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění provozních 

a servisních služeb centrální infrastruktury". 

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 0148/2022, 

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. „C4
“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení - tzv. sociální pohřby". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Janků, pověřená vedením odboru sociálních věcí (OSV) 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 0149/2022, 

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. „C5
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi městskou 

částí Praha 8, na straně jedné, a paní Zdenou Mikynovou, panem Václavem 

Schőnfeldem, paní Zdeňkou Cicvárkovou a panem Václavem Novákem, 

fyzickými osobami, na straně druhé. 

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 0150/2022, 

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. „C6
“ Návrh uzavření 40 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v 

domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

městské části Praha 8, na k. ú. Bohnice, 181 00 Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0105/2022). 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Slabihoudek 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 0151/2022, 

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. „C7
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování 

plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8 a KAN22-51, bytové družstvo. 

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 0152/2022, 

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. „C8
“ 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 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 0153/2022, 

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 dílčí revokace usnesení Rady městské části 

Praha 8 č. 0176/9.RMČ/2007 ze dne 28. března 2007 a k návrhu 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. Kobylisy. 

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 0154/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 17/20 

 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ 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. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0767/2017, č. Usn RMC 0093/2020, 

č. Usn RMC 0173/2017, č. Usn RMC 0649/2018, č. Usn RMC 0272/2018, 

č. Usn RMC 0464/2013 a č. Usn RMC 0012/2014). 

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 0155/2022, 

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. „C11
“ 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 – pozemku parc. č. 1640/1 na k. ú. Kobylisy 

v Praze 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 0156/2022, 

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. „C12
“ Návrh vyjádření k aktualizaci Podkladové 

studie Velké rozvojové území Pelc - Tyrolka a doplnění podnětu na změnu 

územního plánu P 285/2019 (k usn. č. Usn RMC 0122/2021 

a č. Usn ZMC 041/2019). 

   

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 0157/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a společností CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. 

na straně druhé (k usn. č. Usn RMC 0484/2020 a č. Usn ZMC 035/2019). 

   

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 0158/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu 

Bohnice za nemocnicí a k uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a společností EKOSPOL a.s. na straně druhé (k usn. 

č. Usn RMC 0228/2020, č. Usn ZMC 011/2019 a č. Usn ZMC 041/2019). 

   

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 0159/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C15
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a smluvními stranami společností Landia Management s.r.o., 

Jiřím Počtou (fyzickou osobou), Renátou Fáberovou (fyzickou osobou, 

Martinem Šádkem (fyzickou osobou), Hanou Žejdovou (fyzickou osobou), 

Ing. Janem Zabranským (fyzickou osobou), Ing. Monikou Grosman (fyzickou 

osobou) a Miroslavem Mrázkem (fyzickou osobou) (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019). 

   

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 0160/2022, 

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. „C16
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého 

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

městské části Praha 8 –  části pozemku parc. č. 26/2, na·k. ú. Čimice v Praze 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 0161/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 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.  

 

 

K bodu 22 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 ve středu 30. března od 14 hodin se 

bude konat mimořádná rada. 

  Dále přítomné informoval o doručení petice na městskou část Praha 8, 

ve věci „parkovací zálivy v lokalitě „Velká Skála““, která již byla projednána 

v petiční komisi. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informace na vědomí. 
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K bodu 23 

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 6. dubna 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 6. dubna 2022 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 122. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0127/2022 až Usn RMC 0161/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Tomáš   T a t r a n s k ý 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


