
Zápis z jednání organizační komise RMČ  v Praze 8 

Jednání: č.3 
Datum a čas: 02. 06. 2015, 15.30 hod. 
Místo konání: zasedací místnost kanceláře starosty 
Přítomni: Roman Petrus, Matěj Fichtner, Jaromír Petelík, Martin Roubíček, Petra Hainzová, 
Tomáš Němeček, Petr Vilgus 
Omluveni: - 
Nepřítomni: - 
Hosté: - 

Komise pod vedením předsedy Romana Petruse projednala následující body: 

1. Program jednání Zastupitelstva městské části Prahy 8 dne 10. 6. 2015 
Dva nové body: 

• Jednací řád, vzniklý dle jednání předchozích zasedání komisí. 
• Vyčlenění tepelného hospodářství ze společnosti Centrum Palmovka. 

Materiály budou členům organizační komise k dispozici v tištěné i elektronické podobě. 

Elektronické hlasování na jednání zastupitelstva: členové komise požádali o podklady. 
Předseda komise p. Petrus slíbil tyto informace poslat. 
Proběhla informace o možnosti zařazení nového bodu týkajícího se autobusů  v Ládví. 
Byl vznesen dotaz ohledně  bodu č. 2 programu zastupitelstva (není uveden). Následně  po 
komisi byla vzniklá situace vysvětlena sms zprávou členům komise. 

2. Diskuse o využití budov Městské části Praha 8 
Proběhla diskuse po předchozí návštěvě  členů  komise v prostorách Libeňského zámku 
a podzámčí, které jsou běžně  nepřístupné. 
Tématem bylo využití budov (v současnosti zde sídlí Úřad městské části Praha 8), v případě  
přesídlení do nových prostor. Převažovaly tyto názory: 
Grabova vila — pronajmout dlouhodobému nájemci 
Tzv. Tesco baráky — budovu, která je nejblíže ulici Povltavská, zbourat. Další dva výhledově  
pronajmout do doby, než bude vyjasněna situace k budoucí podobě  této části Libně. 
Bílý dům — prodat nebo pronajmout. Komise si vyžádala podklady, jaké jsou finanční náklady 
na roční provoz budovy. Předseda komise p. Petrus slíbil zaslat. 
Libeňský zámeček — komise nebyla jednotná. Bylo předloženo několik návrhů. Komise 
doporučuje zodpovědnému radnímu Romanovi Petrusovi vypracovat studie na zprovoznění 
U5witova mlýna a horní části pivovaru. 

3. Různé 

Komise byla informována radním p. Vilgusem o zřízení komise pro místní agendu 21 
a politické subjekty byly požádány o nominaci svých členů. 

V Praze dne 2.6.2015 

Zapsal: Roman Petrus 
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V Praze dne 2.6.2015 


