Zápis
ze 4. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,
Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 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. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva
městské části (OOZ) OKS ÚMČ,
p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
4. 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. Vítka.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 4. schůze Rady MČ:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení zápisu ze 2. schůze Rady městské části Praha 8 konané
dne 21. listopadu 2018 (str. 3)
Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická 2,
paní Bc. Simoně Proškové (str. 4)
Návrh navýšení kapacit u Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo
náměstí 6, zřizované Městskou částí Praha 8 (str. 4)
Návrh souhlasu zřizovatele s připojením objektu Mateřské školy, Praha 8,
U Sluncové 10a na PMS Městské policie hl.m. Prahy (str. 5)
Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8,
na k. ú. Karlín, k. ú. Kobylisy a na k. ú. Střížkov v Praze 8, na dobu určitou
(k usn. č. Usn RMC 0526/2013 a č. Usn RMC 0032/2017) (str. 5)
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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. 6 až 10)
7. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. )

6.

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 5. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– pozemku parc. č. 737/3, na k. ú. Karlín v Praze 8 (str. 6),
ozn. „C“

Návrh
uzavření
"Dohody
o ukončení
smlouvy
o dílo
č. 2018/0100/OPS.DVZ" s předmětem plnění "Revitalizace pěší cesty
a prostranství kolem pozemku parc. č. 3874, ul. Pivovarnická, k. ú. Libeň"
(str. 6),

ozn. „C10“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace předprostoru
u OC Krakov,
ul. Lodžská,
parc. č. 1308/2,
k. ú. Troja"
(k usn.
č. Usn RMC 0559/2018) (str. 7),
ozn. „C11“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce 5 ks kontejnerových
stání v ulici Krynická, k. ú. Troja" (k usn. č. Usn RMC 0561/2018) (str. 7),
ozn. „C6“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavba nové bezmotorové
komunikace K Pazderkám – Lodžská" (str. 8),
ozn. „C9“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybudování datové sítě
pro Městskou část Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0383/2018) (str. 8),
ozn. „C13“ Návrh
zrušení
usnesení
Rady
městské
části
Praha 8
č. Usn RMC 0512/2018 ze dne 17. 10. 2018 ve věci výběru poskytovatele
a uzavření „Rámcové dohody“ mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou
společností O2 Czech Republic a.s. (str. 8),
ozn. „C8“ Návrh rozpočtových opatření Městské části
č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 9),
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Praha 8

(k usn.

ozn. „C1“ Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu
kasáren Karlín, mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem"
a spolkem Pražské centrum, z. s., jako "poskytovatelem" (str. 9),
ozn. „C2“ Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu
Koupaliště Ládví, mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem",
a obchodní korporací ANELIS, s.r.o., jako "poskytovatelem" (str. 9),
ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi Městskou
částí Praha 8 jako "zadavatelem" a Salesiánským střediskem mládeže střediskem mládeže volného času, o.p.s. jako "realizátorem" (str. 9),
ozn. „C4“ Návrh stanovení funkce předsedy komise Rady městské části Praha 8
pro dopravu jako funkce pro kterou bude člen Zastupitelstva městské části
Praha 8 uvolněn (materiál pro ZMČ) (str. 10),
ozn. „C5“ Návrh X. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“
v platném znění (str. 10)
a
ozn. „C12“ Návrh jmenování dalších členů komisí Rady městské části Praha 8
(str. 10).
K navrženému pořadu jednání 4. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další
doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 4. schůze schválila jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu ze 2. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 21. listopadu
2018
K zápisu ze 2. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 21. listopadu
2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 2. schůze,
konané dne 21. listopadu 2018,
schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy
přítomných radních MČ).
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K bodu 2
Návrh úpravy platu ředitelce
paní Bc. Simoně Proškové

Mateřské

školy,

Praha

8,

Chabařovická 2,

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ
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 0626/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh navýšení kapacit u Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí
6, zřizované Městskou částí Praha 8
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Mgr. Svoboda, Bc. Švarc, Gros
a Mgr. Tatranský.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0627/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 4
Návrh souhlasu zřizovatele s připojením objektu Mateřské školy, Praha 8,
U Sluncové 10a na PMS Městské policie hl.m. Prahy
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
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 0628/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5
Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Karlín,
k. ú. Kobylisy a na k. ú. Střížkov v Praze 8, na dobu určitou (k usn.
č. Usn RMC 0526/2013 a č. Usn RMC 0032/2017)
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0629/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 6 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 737/3, na k. ú. Karlín v Praze 8.
Přizvaný: 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 0630/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo
č. 2018/0100/OPS.DVZ" s předmětem plnění "Revitalizace pěší cesty
a prostranství kolem pozemku parc. č. 3874, ul. Pivovarnická, k.ú. Libeň".
Přizvané: pí Mgr. Hrazánková vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
pí Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) 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 0631/2018,
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. „C10“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace
předprostoru u OC Krakov, ul. Lodžská, parc. č. 1308/2, k. ú. Troja" (k usn.
č. Usn RMC 0559/2018).
Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
pí Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Vítek, Mgr. Ziaťková, 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 0632/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C11“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce 5 ks
kontejnerových
stání
v ulici
Krynická,
k. ú. Troja"
(k usn.
č. Usn RMC 0561/2018).
Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
pí Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Mgr. Ziaťková, Bc. Švarc, Gros
a Ing. Hřebík, Ph.D.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0633/2018,
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. „C6“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavba nové
bezmotorové komunikace K Pazderkám – Lodžská".
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Mgr. Ing. Kašpárek,
Slabihoudek, Gros, Vítek a Mgr. Tatranský.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0634/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybudování datové
sítě pro Městskou část Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0383/2018).
Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
pí Bc. Hejná, pověřená vedením 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 0635/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh zrušení usnesení Rady městské části Praha 8
č. Usn RMC 0512/2018 ze dne 17. 10. 2018 ve věci výběru poskytovatele
a uzavření „Rámcové dohody“ mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou
společností O2 Czech Republic a.s.
Přizvaná: pí Bc. Hejná, pověřená vedením 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 0636/2018,
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. „C8“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ).
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí 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 0637/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc stáhl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu
mobilního kluziště" v areálu kasáren Karlín, mezi Městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem" a spolkem Pražské centrum, z. s., jako "poskytovatelem".
Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu
mobilního kluziště" v areálu Koupaliště Ládví, mezi Městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem",
a obchodní
korporací
ANELIS, s.r.o.,
jako "poskytovatelem".
V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Švarc, Vítek a Mgr. Ludková.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0638/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě
o spolupráci" mezi Městskou částí Praha 8 jako "zadavatelem" a Salesiánským
střediskem mládeže – střediskem mládeže volného času, o.p.s.
jako "realizátorem".
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 0639/2018,
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 stanovení funkce předsedy komise Rady městské části
Praha 8 pro dopravu jako funkce pro kterou bude člen Zastupitelstva městské
části Praha 8 uvolněn (materiál 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 0640/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh X. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu
městské části Praha 8“ v platném znění.
Předkladatel tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek doporučil upravit
přílohu usnesení.
V diskusi vystoupil p. Gros.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o upraveném
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0641/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C12“ Návrh jmenování dalších členů komisí Rady městské části
Praha 8.
Předkladatel Starosta MČ p. Gros doplnil návrh usnesení o další členy
komisí Rady městské části Praha 8.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o upraveném
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0642/2018,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 6 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 6 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 12. prosince 2018 se bude konat
od 14 h mimořádná schůze rady.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.

vzala

Mgr. Veselý – přítomné požádal o vyjádření, zda budou chtít dostávat materiály
na jednání rady městské části. Jestli v papírové nebo v elektronické podobě
a zároveň, zda je nutné je stále překlápět do počítačů, které jsou k dispozici
radním při jednání.
V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Slobodník a JUDr. Vašák.
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. – upozornil přítomné na vyplnění formulářů
o střetu zájmů a daňová přiznání za rok 2018. Starosta MČ p. Gros ho doplnil,
že je potřeba formuláře o střetu zájmů a také majetková přiznání vyplnit
do 21. prosince 2018.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.

vzala

Místostarosta MČ pí Ludková – požádala p. Slabihoudka o vyjádření k možnostem
parkování pro vozidla Gerontologického centra a Sociální a ošetřovatelské
služby (SOS) v rámci modrých zón.
V diskusi vystoupili pp. Gros, Slabihoudek a Bc. Slobodník.
Uvolněný radní MČ p. Švarc – požádal o kroky k urychlení zprovoznění
vybudovaných kontejnerových stání.
V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Švarc a Ing. Hřebík Ph.D.
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K bodu 7
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 9. ledna 2019 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 9. ledna 2019 se souhlasem
na vědomí.
Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 4. schůzi Rady MČ ve 14:40 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0626/2018 až Usn RMC 0642/2018

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Jiří V í t e k
místostarosta Městské části Praha 8
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