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Z á p i s 

ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 28. listopadu 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 

 

 

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

ve 14:10 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. Bc. Slobodníka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 3. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 124. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 13. listopadu 2018 a 1. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 15. listopadu 2018(str. 3) 

  2. Návrh stanovení souhrnné odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské 

části Praha 8 za souběh výkonu konkrétních funkcí (k usn. 

č. Usn ZMC 042/2018) (materiál pro ZMČ) (str. 4) 

  3. Návrh přípravy 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 4) 

  4. Návrh Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2019 a Rámcového plánu 

činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2019 (informace pro ZMČ) 

(str. 4) 

  5. Návrh IX. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" 

v platném znění (str. 5) 
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  6. Návrh 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, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 5) 

  7. Návrh změny ve složení zvláštního orgánu Městské části Praha 8 - povodňové 

komise MČ Praha 8 (str. 5) 

  8. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa" (str. 6) 

  9. Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Údržba parků, dětských hřišť a sportovišť 

MČ Praha 8 pro rok 2019" (str. 6) 

10. Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace veřejného prostranství 

u KD Ládví" (str. 7) 

11. Návrh uzavření dvou "Nájemních smluv o nájmu prostorů sloužících podnikání" 

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

Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 

181 00 Praha 8 (str. 7) 

12. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Královská 444 - bytového družstva, Praha 8, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 444, prostor č. 503, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 118, 186 00 Praha 8 (str. 8) 

13. Návrh podání výpovědi Smlouvy o poskytování "Hlídací a zabezpečovací služby 

v objektech, ve kterých působí Úřad městské části Praha 8" (str. 8) 

14. Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu 

Základní školy Glowackého, mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", 

a Janou Mengerovou, fyzickou osobou, jako "poskytovatelem" (str. 9) 

15. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0124/2015 Rady městské části Praha 8 

ze dne 27. 2. 2015, a k návrhu znění Smlouvy o výkonu funkce člena 

představenstva společnosti Centrum Palmovka, a.s., a Smlouvy o výkonu funkce 

člena dozorčí rady společnosti Centrum Palmovka, a. s. (str. 9) 

16. Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 543, 

na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 10) 

17. Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 613, 

na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 10) 

18. Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 617, 

na k.ú. Troja a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 11) 

19. Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 618, 

na k. ú. Troja a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 11) 

20. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 619, 

na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 12) 

21. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 507, 

na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 12) 
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22. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 509, 

na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 13) 

23. Návrh zrušení a zřízení komisí Rady městské části Praha 8 a jmenování předsedů 

a členů komisí Rady městské části Praha 8 (str.13) 

24. 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. 13) 

25. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 14) 

 

K navrženému pořadu jednání 3. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 3. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 124. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 13. listopadu 

2018 a zápisu z 1. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. listopadu 2018 

 

K zápisům ze 124. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 13. listopadu 2018 a z 1. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 15. listopadu 2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápisy ze 124. schůze, 

konané dne 13. listopadu 2018 

a z 1. schůze Rady městské části 

Praha 8 konané dne 15. listopadu 2018, 

schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh stanovení souhrnné odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 

Praha 8 za souběh výkonu konkrétních funkcí (k usn. č. Usn ZMC 042/2018) (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 0604/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh přípravy 2. zasedání Zastupitelstva 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 0605/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2019 a Rámcového plánu 

činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2019 (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 0606/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh IX. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" v platném 

znění 

 

 

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 0607/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh 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, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 

 

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 0608/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh změny ve složení zvláštního orgánu Městské části Praha 8 - povodňové komise 

MČ 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 0609/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa" 

 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, vedoucí odboru 

právních služeb (OPS) 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 0610/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Údržba parků, dětských hřišť a sportovišť MČ Praha 8 

pro rok 2019" 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) 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 0611/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace veřejného prostranství u KD Ládví" 

 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, vedoucí OPS ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

V diskusi vystoupili pp. Vítek, Mgr. Kudela, Ing. Mařincová 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 0612/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh uzavření dvou "Nájemních smluv o nájmu prostorů sloužících podnikání" 

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

části Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 

 

Přizvaný:  p.   Ing. Bc. Eliáš, 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 0613/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Královská 444 - bytového družstva, Praha 8, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části 

Praha 8 – čp. 444, prostor č.˙503, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 118, 

186 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0614/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh podání výpovědi Smlouvy o poskytování "Hlídací a zabezpečovací služby 

v objektech, ve kterých působí Úřad 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 0615/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh uzavření „Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" v areálu Základní 

školy Glowackého, mezi Městskou částí Praha·8, jako "objednatelem", a Janou 

Mengerovou, fyzickou osobou, jako "poskytovatelem" 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

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 0616/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu jednání 

bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s. 

 

K bodu 15 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0124/2015 Rady městské části Praha 8 

ze dne 27. 2. 2015, a k návrhu znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 

společnosti Centrum Palmovka, a.s., a Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 

společnosti Centrum Palmovka, a. s. 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s., po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0617/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 10/14 

 

 

K bodu 16 

Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 543, 

na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0618/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 613, 

na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0619/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 18 

Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 617, 

na k. ú. Troja a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0620/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 

Návrh uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 618, 

na k. ú. Troja a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0621/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 20 

Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 619, 

na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0622/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21 

Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 507, 

na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0623/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 22 

Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor č. 509, 

na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0624/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 23 

Návrh zrušení a zřízení komisí Rady městské části Praha 8 a jmenování předsedů 

a členů komisí 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 0625/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 24 

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 

 

JUDr. Vašák – se přítomných zeptal, jestli budou do budoucna chtít materiály 

na jednání rady pouze v elektronické podobě nebo i v papírové. Dále přítomné 

informoval o možnosti projednávání materiálů v operativním projednávání 

na RMČ. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

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

neuplatnil. 
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K bodu 25 

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 5. prosince 2018 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 5. prosince 2018 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 3. schůzi Rady MČ ve 14:40 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0604/2018 až Usn RMC 0625/2018 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Josef   S l o b o d n í k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


