
ZÁPIS  č. 8/ KPŠ RMČ  
z jednání komise Rady Městské části Praha 8 

pro školství (KPŠ RMČ), 
které se uskutečnilo v úterý 20. října 2015 

v místnosti vedoucího odboru školství v KD Krakov  
od 13:30 hodin 

Přítomni dle prezenční listiny. 
Jednání komise v 13:33 zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. et Mgr. Jana Pešlová. V 
úvodu jednání paní předsedkyně požádala přítomné, zda mají návrhy k doplnění dnešního 
programu jednání. Mgr. Pešlová navrhuje na základě žádosti OSM projednání 4 žádostí o 
nájem obecního bytu. Poté bylo hlasováno o programu: 
 
pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 
1. Informace - dodatečný zápis – mateřská škola v objektu Pernerova   

 komise bere informaci na vědomí  
 
2. Diskuse                  - volba ověřovatele dnešního zápisu – předkládá  předsedkyně 

komise 
komise navrhuje za ověřovatele dnešního zápisu pí Mgr. 
Halfarovou  

    pro 7, proti 0, zdržel se 1 
- výše nájemného v objektu Libčická 2/333 – lesní školka 

komise navrhuje projednání navýšení nájmu v komisi RMČ 
pro obecní majetek, komise si je vědoma alternativy k našim 
mateřským školám a doporučuje její činnost výší nájmu 
podpořit 

    pro 7, proti 1, zdržel se 0 
- žádosti o nájem obecního bytu – OSM  

komise doporučuje přidělení bytu žadateli M. S. a zároveň 
doporučuje RMČ Praha 8 zvážit vypuštění podmínky min. 2 
let pracovního poměru  

    pro 8, proti 0, zdržel se 0 
    Mgr. Němeček odchod 14:23 
   - Petice ZŠ Libčická – pozván host PhDr. Mgr. Richard Braun 
    komise s účastí hosta na jednání souhlasí   
    pro 7, proti 0, zdržel se 0 
    Mgr. Krčmář odchod 14:41 

komise navrhuje pozvat na příští jednání paní ředitelku 
Mgr. Sýkorovou 

    pro 6, proti 0, zdržel se 0 
    
3. Různé:    info o kurzech bezpečného chování pro děti a dospělé 2015  
 
Jednání komise bylo předsedkyní komise ukončeno v 15:06.   
Příští jednání komise bude každé čtvrté úterý v měsíci, tj. 24/11 a výjimečně 3. úterý v měsíci 
15/12 2015.   
 
Zapisovatel: tajemník komise Mgr. Petr Svoboda 



 
Předseda komise Mgr. a Mgr. Pešlová ……………………………… 
 
Ověřovatel zápisu – Mgr. Halfarová - ………………………………… 
 
Rozdělovník: e-mail: Mgr. et Mgr. Pešlová, Mgr. Kvačková,  Ing. Majerová, p. Votruba, Mgr. 
et Mgr. Němeček, Mgr. Slavíková, Mgr. Halfarová, p. Krčmář, p. Drnek 


