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Z á p i s 

ze 142. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v úterý dne 27. září 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Ing. Slabihoudek, Bc. Švarc, 

Ing. Hřebík, Ph.D. (= 6 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. Mgr. Tatranský, 

       Mgr. Paulus (= 2 radní MČ), 

       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, 

                         JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

142. 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 6 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Ing. Slabihoudka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 142. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 140. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. září 

2022 (str. 3) 
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  2. Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro městskou 

část Praha 8 a další organizace" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikací" (str. 4) 

  3. Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Poskytování tiskových služeb" (str. 4) 

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

veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části 

Praha 8 "Osmička" (str. 5) 

  5. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 1266/14 

na k. ú. Libeň (ve vlastnictví žadatele) za pozemky parc. č. 3650/2, 3648/3, 

3647/1, 3647/2, části pozemků parc. č. 3952/1 (o výměře 961 m2) 

a parc. č.3953/1 (o výměře 270 m2), pozemek parc. č. 3691/1 a část pozemku 

parc. č. 3700/1 (o výměře 2357 m2) a spoluvlastnický podíl id. 1/2  pozemku 

parc. č. 3959/11, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8, v blízkosti Libeňského mostu 

a ul. Koželužská (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) (str. 5) 

  6. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji tří částí pozemku parc. č. 3879/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (o výměře cca 1,83 m2, cca 2,21 m2 a cca 1,54 m2), 

ul. Kotlaska (k usn. č. Usn RMC 0289/2021) (str. 6) 

  7. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. 1702 

na k. ú. Troja v Praze 8 (o výměře cca 160 m2), ul. Nad Popelářkou (str. 6) 

  8. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji dvou částí pozemku 

parc. č. 149/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (o výměře cca 50 m2) (při ul. Podlipného) 

(k usn. č. Usn RMC 0200/2011 a č. Usn RMC 0599/2017) (str. 7) 

  9. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 726/6 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) (k usn. č. Usn RMC 0232/2022) 

(str. 7) 

10. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnických podílů 

na pozemcích parc. č. 1836/1, 1839/1, 1839/6, 4071/11, 4085/1, 4085/4, 4085/5, 

4089/1, 4089/3, 1874/22, 4071/12, 4085/3, všechny na k. ú. Libeň, (v blízkosti 

ul. Liberecká) a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 527/6, 523/39, 

oba na k. ú. Střížkov v Praze 8 (v blízkosti ul. Bešťákova) (k usn. 

č. Usn RMC 0612/2021) (str. 8) 

11. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc.č. 647/15 

(o výměře cca 3 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ul. Služská) (str. 8) 

12. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1700 

(o výměře cca 132 m2) a části pozemku parc. č. 556 (o výměře cca 44 m2), 

oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Povltavská) (str. 9) 

13. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc.č. 88/26, 88/1, 

3964/14 a částí pozemků parc.č. 88/18 (o výměře cca 30 m2) a parc.č. 3723/1 

(o výměře cca 10 m2), všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (mezi ul. Primátorská 

a Zenklova) (str. 9) 

14. Návrh vyjádření ke změně Územního plánu 1113/04 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(str. 10) 

15. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 13/14 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0571/2019 

a č. Usn RMC 0046/2022) (str. 10) 
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16. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke konceptu projektové dokumentace 

pro územní řízení – Městský okruh č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky 

(koncept 03/2022) (k usn. č. Usn RMC 0093/2011 a č. Usn RMC 0689/2011) 

(str. 10) 

17. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se 

mění nařízení č. 21/2021 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád (str. 11) 

18. Návrh uzavření „Smlouvy o poskytování poradenství v oblasti energetických 

služeb se zaručeným výsledkem (EPC)“ (str. 11) 

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

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 11) 

20. Návrh stanoviska městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. m. Prahy 

k městské části Praha 8 na rok 2023 (str. 12) 

21. Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností Trigema Projekt Kappa s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019) (str. 12) 

22. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy (str. 12) 

23. 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) 

 

K navrženému pořadu jednání 142. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 142. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 140. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. září 2022 

 

K zápisu ze 140. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. září 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 140. schůze, 

konané dne 7. září 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 

a další organizace" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb elektronických 

komunikací" 

 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, vedoucí odboru informatiky (OI) 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 0498/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Poskytování tiskových služeb" 

 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, vedoucí OI 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 0499/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

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

zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 

"Osmička" 

 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0500/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 1266/14 

na k. ú. Libeň (ve vlastnictví žadatele) za pozemky parc. č. 3650/2, 3648/3, 3647/1, 

3647/2, části pozemků parc. č. 3952/1 (o výměře 961 m2) a parc. č.3953/1 (o výměře 

270 m2), pozemek parc. č. 3691/1 a část pozemku parc. č. 3700/1 (o výměře 2357 m2) 

a spoluvlastnický podíl id. 1/2  pozemku parc. č. 3959/11, všechny na k. ú. Libeň 

v Praze 8, v blízkosti Libeňského mostu a ul. Koželužská (ve vlastnictví Hlavního 

města Prahy) 

 

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 0501/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji tří částí pozemku parc. č. 3879/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (o výměře cca 1,83 m2, cca 2,21 m2 a cca 1,54 m2), 

ul. Kotlaska (k usn. č. Usn RMC 0289/2021) 

 

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 0502/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. 1702 

na k. ú. Troja v Praze 8 (o výměře cca 160 m2), ul. Nad Popelářkou 

 

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 0503/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji dvou částí pozemku parc. č. 149/2 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (o výměře cca 50 m2) (při ul. Podlipného) (k usn. 

č. Usn RMC 0200/2011 a č. Usn RMC 0599/2017) 

 

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 0504/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 726/6 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) (k usn. č. Usn RMC 0232/2022) 

 

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 0505/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnických podílů 

na pozemcích parc. č. 1836/1, 1839/1, 1839/6, 4071/11, 4085/1, 4085/4, 4085/5, 

4089/1, 4089/3, 1874/22, 4071/12, 4085/3, všechny na k. ú. Libeň, (v blízkosti 

ul. Liberecká) a spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 527/6, 523/39, 

oba na k. ú. Střížkov v Praze 8 (v blízkosti ul. Bešťákova) (k usn. 

č. Usn RMC 0612/2021) 

 

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 0506/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 647/15 

(o výměře cca 3 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ul. Služská) 

 

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 0507/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1700 

(o výměře cca 132 m2) a části pozemku parc. č. 556 (o výměře cca 44 m2), 

oba na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Povltavská) 

 

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 0508/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 88/26, 88/1, 

3964/14 a částí pozemků parc. č. 88/18 (o výměře cca 30 m2) a parc. č. 3723/1 

(o výměře cca 10 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (mezi ul. Primátorská 

a Zenklova) 

 

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 0509/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh vyjádření ke změně Územního plánu 1113/04 na k.ú. Karlín v Praze 8 

 

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 0510/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 13/14 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0571/2019 

a č. Usn RMC 0046/2022) 

 

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 0511/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke konceptu projektové dokumentace 

pro územní řízení – Městský okruh č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky 

(koncept 03/2022) (k usn. č. Usn RMC 0093/2011 a č. Usn RMC 0689/2011) 

 

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 0512/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění 

nařízení č. 21/2021 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád 

 

 

Materiál Starosta MČ p. Gros stáhl. 

 

 

K bodu 18 

Návrh uzavření „Smlouvy o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se 

zaručeným výsledkem (EPC)“ 

 

Přizvaný: p. Ing. Kaščák, zástupce vedoucího odboru evropských fondů (OEF) 

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 0513/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 

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 0514/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 20 

Návrh stanoviska městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. m. Prahy 

k městské části Praha 8 na rok 2023 

 

 

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 0515/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21 

Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností 

Trigema Projekt Kappa s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0516/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 

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

tj. Hlavního města Prahy 

 

 

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 0517/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 23  

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 

 

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

neuplatnil. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 142. schůzi Rady MČ ve 14:13 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0498/2022 až Usn RMC 0517/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   S l a b i h o u d e k 

uvolněný radní městské části Praha 8 

 


