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Z á p i s 

z 11. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v úterý dne 7. února 2023 od 9:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. Cibulka, DiS., Nepil; 

Ing. Slabihoudek (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Vítek,  

       PhDr. Ing. Fichtner, MBA,  

       Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová (= 3 radní MČ), 

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

a uvolněný předseda kontrolního výboru (KV) ZMČ, 

       JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

       Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

v 9:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 11. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 9. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. ledna 

2023 (str. 2) 

  2. Návrh změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti IPODEC - ČISTÉ 

MĚSTO a. s. (str. 3) 
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  3. Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu 

městské části Praha 8 do roku 2028 (materiál pro ZMČ) (str. 3) 

  4. Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 

v oblasti kultury na rok 2023 (materiál pro ZMČ) (str. 3) 

  5. Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 

na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2023 (materiál 

pro ZMČ) (str. 4) 

  6. Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 

na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2023 (materiál 

pro ZMČ) (str. 4) 

  7. Návrh výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště 

č. 2021/0409/OKSMPP.SEK ze dne 1. 10. 2021 uzavřené mezi firmou 

ANELIS, s.r.o., Praha 9 a městskou částí Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 5) 

  8. Návrh výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště 

č. 2021/0410/OKSMPP.SEK ze dne 1. 10. 2021 uzavřené mezi firmou Jana 

Mengerová, Praha 8 a městskou částí Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 5) 

  9. Návrh výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště 

č. 2021/0408/OKSMPP.SEK ze dne 1. 10. 2021 uzavřené mezi firmou V.L.2001, 

s.r.o., Praha 15 a městskou částí Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 6) 

10. 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. 6) 

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. 6) 

 

K navrženému pořadu jednání 11. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 11. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 9. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. ledna 2023 

 

K zápisu z 9. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. ledna 2023 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 9. schůze, 

konané dne 18. ledna 2023, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti IPODEC - ČISTÉ 

MĚSTO a. s. 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros a navrhl úpravu v návrhu usnesení. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0047/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu městské 

části Praha 8 do roku 2028 (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

V diskusi vystoupili pp. Nepil, Bc. Řechtáčková, Mgr. Ludková 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 0048/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti 

kultury na rok 2023 (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty 

MČ p. Vítka. 

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 0049/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 

na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2023 (materiál 

pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty 

MČ p. Vítka. 

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 0050/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 

na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2023 (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky radní MČ 

pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonové. 

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 0051/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště 

č. 2021/0409/OKSMPP.SEK ze dne 1. 10. 2021 uzavřené mezi firmou ANELIS, s.r.o., 

Praha 9 a městskou částí Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky radní MČ 

pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonové. 

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 0052/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště 

č. 2021/0410/OKSMPP.SEK ze dne 1. 10. 2021 uzavřené mezi firmou Jana 

Mengerová, Praha 8 a městskou částí Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky radní MČ 

pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonové. 

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 0053/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště 

č. 2021/0408/OKSMPP.SEK ze dne 1. 10. 2021 uzavřené mezi firmou V.L.2001, 

s.r.o., Praha 15 a městskou částí Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky radní MČ 

pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonové. 

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 0054/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 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 byla předložena uvedená aktuální písemná „Informace“.  

 

 

K bodu 10 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 

 

 

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

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 11. schůzi Rady MČ v 9:15 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0047/2023 až Usn RMC 0054/2023 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatelka zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Vladimíra   L u d k o v á 

místostarostka městské části Praha 8 

 


