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Z á p i s 

ze 145. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 19. října 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

a Mgr. Paulus (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

p.  Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

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. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková, 

       Ing. Hřebík, Ph.D. (= 2 radní MČ), 

       Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

145. 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. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 145. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 143. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 5. října 

2022 (str. 4) 
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  2. Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, 

zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků 

na platy zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených 

městskou částí Praha 8, na rok 2022 (str. 4) 

   3.    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. 9) 

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. 9) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 4 až 9) 

  4. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 10) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C6“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 4), 

 

ozn. „C12“ Návrh podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje 

za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah JSDH obce mimo územní 

obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy 

(str. 5),  

 

ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku parc. č. 693/128 

na k. ú. Karlín, obec Praha, za účelem výpůjčky parkoviště při ulici 

Nekvasilova (str. 5), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování vodovodní přípojky na pozemku 

parc. č. 1115/1, na k. ú. Čimice, obec Praha (str. 5), 

 

ozn. „C2“ Návrh úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob 

(organizací) - mateřských a základních škol zřízených městskou částí 

Praha 8 (str. 6), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a panem Janem Jandou a paní Janou Jandovou, 

jako "dárci" (str. 6), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a panem Ing. Pavlem Lukešem, jako "dárcem" 

(str. 6), 
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ozn. „C5“ Návrh podání žádosti městské části Praha 8 o dotaci na projekt ze státního 

rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace držitelů dočasné 

ochrany na lokální úrovni v roce 2022 "Podpora integrace uprchlíků 

z Ukrajiny v Praze 8 – Meteor pro Ukrajinu" (str. 7), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání 

Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 – 

Kobylisy" (str. 7), 

 

ozn. „C8“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0368/2022 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 13. července 2022, a to v celém rozsahu, a k návrhu 

uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb), 

mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem U Nádražní 

lávky 358/5 (str. 7), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch městské části Praha 8 – čp. 12, prostor č. 510, na k. ú. Karlín 

a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 (str. 8), 

 

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 (k usn. 

č. Usn RMC 0012/2014, č. Usn RMC 0836/2014, č. Usn RMC 0649/2018 

a č. Usn RMC 0191/2020) (str. 8), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" 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, vyčleněném pro účely ubytování 

uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. č. Usn RMC 0118/2022) 

(str. 8), 

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č. 2022 - 26 k Rámcové dohodě 

na pořizování produktů Microsoft" mezi městskou částí Praha 8 

a obchodní společností SoftwareONE Czech Republic s.r.o. (str. 9) 

a 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8, 

jako "obdarovaným" (str. 9). 

 

K navrženému pořadu jednání 145. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 145. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 143. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 5. října 2022 

 

K zápisu ze 143. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 5. října 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 143. schůze, 

konané dne 5. října 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, 

zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků na platy 

zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí 

Praha 8, na rok 2022 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) 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 0533/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

K bodu 3 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C6
“ 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 0534/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah JSDH obce mimo 

územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. 

   

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 0535/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku 

parc. č. 693/128 na k. ú. Karlín, obec Praha, za účelem výpůjčky parkoviště 

při ulici Nekvasilova. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí odboru správy majetku (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 0536/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena 

služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování vodovodní přípojky 

na pozemku parc. č. 1115/1, na k. ú. Čimice, obec Praha. 

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 0537/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh úpravy platů ředitelům příspěvkových 

právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených 

městskou částí Praha 8. 

   

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 0538/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a panem Janem Jandou a paní Janou Jandovou, 

jako "dárci". 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, vedoucí odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) 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 0539/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a panem Ing. Pavlem Lukešem, jako "dárcem". 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, vedoucí OKSMPP 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 0540/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh podání žádosti městské části Praha 8 o dotaci na projekt 

ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace držitelů 

dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 "Podpora integrace uprchlíků 

z Ukrajiny v Praze 8 – Meteor pro Ukrajinu". 

   

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 0541/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce a nástavba 

budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, 

Praha 8 – Kobylisy". 

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

 p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí odboru správy majetku (OSM) 

ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Slabihoudek. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0542/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0368/2022 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 13. července 2022, a to v celém rozsahu, 

a k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb), 

mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem U Nádražní lávky 358/5. 

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 0543/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – čp. 12, prostor č. 510, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 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 0544/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. 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 (k usn. 

č. Usn RMC 0012/2014, č. Usn RMC 0836/2014, č. Usn RMC 0649/2018 

a č. Usn RMC 0191/2020). 

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 0545/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" 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, vyčleněném pro účely 

ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. 

č. Usn RMC 0118/2022). 

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 0546/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č. 2022 - 26 k Rámcové 

dohodě na pořizování produktů Microsoft" mezi městskou částí Praha 8 

a obchodní společností SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 

Omluvená: 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 0547/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí 

Praha 8 jako "dárcem" a Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – 

SOS Praha 8, jako "obdarovaným". 

   

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 0548/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 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 3 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 mimořádná schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 26. října 2022 od 14:00 hodin 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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K bodu 4 

Příprava zpráv pro příští (ustavující) 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. listopadu 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 

(ustavující) schůze dne 9. listopadu 

2022 se souhlasem na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 145. schůzi Rady MČ ve 14:10 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0533/2022 až Usn RMC 0548/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c 

uvolněný radní městské části Praha 8 

 


