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Z á p i s 

ze 131. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v úterý dne 14. června 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 7 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. Paulus (= 1 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 

 

 

131. 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 7 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 131. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 129. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 18. května 2022 (str. 3) 

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

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 4) 
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  3. Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Komunální služby na území MČ Praha 8 – úklid psích exkrementů" 

a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" (str. 4) 

  4. Návrh poskytnutí odměn ředitelům základních škol (ZŠ) a mateřských škol (MŠ) 

s právní subjektivitou, zřízených městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění 

mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí 2022 

(str. 5) 

  5. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 

Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 

za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů 

v 1. pololetí roku 2022 (str. 5) 

  6. Návrh námitek městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního řízení 

o umístění stavby Informační totem objektu „Atlas Court“ Praha, Libeň při ulici 

V Holešovičkách na pozemku parc. č. 816/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 6) 

  7. Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o poskytování bezpečnostních 

služeb" č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019) (str. 6) 

  8. Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem výpočetní techniky 

a poskytnutí souvisejících služeb k zajištění voleb do Zastupitelstva hlavního 

města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 8 v roce 2022 pro potřeby 

ÚMČ Praha 8" mezi městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21 

Nextnet, s.r.o. (str. 7) 

  9. Návrh nového znění „Zřizovací listiny“ příspěvkové právnické osoby 

(organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu (materiál 

pro ZMČ) (str. 7) 

10. Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (materiál pro ZMČ) (str. 7) 

11. Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" 

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

12. Návrh uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního 

kluziště" mezi městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. (materiál 

pro ZMČ) (str. 8) 

13. Návrh uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého díla a licenční smlouvy „Dívka 

s kolem“ s vítězem veřejné soutěže MgA. Lukášem Wágnerem (str. 8) 

14. Návrh podání žádosti na památkový odbor MHMP o vydání závazného 

stanoviska k zamýšlené stavbě dle § 14, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. (str. 9) 

15. Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 

2986/5, 2986/6, 2986/7, 2986/8, 2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 

2986/25, 2986/26, 2986/27, 2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 

2986/38, na k. ú. Libeň, obec Praha (materiál pro ZMČ) (str. 9) 

16. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0064/2022 Rady městské části Praha 8 

ze dne 31. 1. 2022 v celém rozsahu, a k návrhu uzavření Smlouvy o postoupení 

licence k architektonickému autorskému dílu Nové Palmovky mezi městskou 

částí Praha 8 a hlavním městem Prahou (str. 10) 

17. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" 

umístění a provozování přípojky vody, kanalizace a NN na pozemku 

parc. č. 2596/87, na k. ú. Kobylisy, pod názvem stavby "RD Ďáblický háj" 

(str. 10) 
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18. Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

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

do správy městské části Praha 8 – čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese 

Burešova 12, 182 00 Praha 8 (str. 11) 

19. Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, 

zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu 

Jan Amos Komenský (OP JAK) (str. 11) 

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

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 12) 

21. Návrh seznámení s rezignací člena komise pro sociální věci, seniory 

a národnostní menšiny Rady městské části Praha 8 (str. 12) 

22. Návrh Připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné 

jednání (materiál pro ZMČ) (str. 12) 

23. Návrh souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou 

spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy (materiál pro ZMČ) (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) 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že navrhuje zařadit k projednání 

na dnešní schůzi RMČ bod 24 - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - 

svěření pozemku parc. č. 2621/91, k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví 

Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ), za dříve navržené 

body. 

 

K navrženému pořadu jednání 131. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 131. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 129. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. května 

2022 

 

K zápisu ze 129. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. května 

2022 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 129. schůze, 

konané dne 18. května 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

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 0305/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Komunální služby na území MČ Praha 8 – úklid psích exkrementů" a uzavření 

"Smlouvy o poskytování služeb" 

 

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

 p.  Knejfl, pověřený vedením 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 0306/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh poskytnutí odměn ředitelům základních škol (ZŠ) a mateřských škol (MŠ) 

s právní subjektivitou, zřízených městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění 

mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí 2022 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský, který navrhl úpravu 

v neveřejné příloze usnesení. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o upraveném návrhu 

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0307/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 

Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, za úspěšné 

splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 1. pololetí 

roku 2022 

 

 

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 0308/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh námitek městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního řízení 

o umístění stavby Informační totem objektu „Atlas Court“ Praha, Libeň při ulici 

V Holešovičkách na pozemku parc. č. 816/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 

 

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 0309/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb" 

č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019) 

 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Přizvaná: pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0310/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem výpočetní techniky 

a poskytnutí souvisejících služeb k zajištění voleb do Zastupitelstva hlavního města 

Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 8 v roce 2022 pro potřeby ÚMČ Praha 8" 

mezi městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21 Nextnet, s.r.o. 

 

 

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 0311/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh nového znění „Zřizovací listiny“ příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl. 

 

 

K bodu 10 

Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, vedoucí 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 0312/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, vedoucí 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 0313/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, vedoucí 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 0314/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého díla a licenční smlouvy „Dívka 

s kolem“ s vítězem veřejné soutěže MgA. Lukášem Wágnerem 

 

 

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 0315/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh podání žádosti na památkový odbor MHMP o vydání závazného stanoviska 

k zamýšlené stavbě dle § 14, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. 

 

 

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 0316/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části 

Praha 8 – pozemků parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2986/6, 2986/7, 

2986/8, 2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 2986/25, 2986/26, 2986/27, 

2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 2986/38, na k. ú. Libeň, obec Praha 

(materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Švarc a Slabihoudek. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0317/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 16 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0064/2022 Rady městské části Praha 8 ze dne 

31. 1. 2022 v celém rozsahu, a k návrhu uzavření Smlouvy o postoupení licence 

k architektonickému autorskému dílu Nové Palmovky mezi městskou částí Praha 8 

a hlavním městem Prahou 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0318/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" umístění 

a provozování přípojky vody, kanalizace a NN na pozemku parc. č. 2596/87, 

na k. ú. Kobylisy, pod názvem stavby "RD Ďáblický háj" 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0319/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 18 

Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

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

části Praha 8 – čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0320/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 

Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných 

městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský (OP 

JAK) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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 0321/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 20 

Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0322/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21 

Návrh seznámení s rezignací člena komise pro sociální věci, seniory a národnostní 

menšiny 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 0323/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 

Návrh Připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné 

jednání (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0324/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 23 

Návrh souladu Zásad jednání s investory na území MČ Praha 8 s Metodikou 

spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy (materiál pro ZMČ) 

 

 

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 0325/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 24 

Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku 

parc. č. 2621/91, k. ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy 

městské části Praha 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0326/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25  

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 další schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 22. června 2022 od 14:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 131. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0305/2022 až Usn RMC 0326/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Vladimíra   L u d k o v á 

místostarostka městské části Praha 8 

 


