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Z á p i s 

z 8. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 11. ledna 2023 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek, Ing. Hřebík, Ph.D., 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Ing. Slabihoudek, Mgr. et Mgr. 

BcA. Solomonová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněný předseda kontrolního výboru (KV) 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. Cibulka, DiS. (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

8. 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 8 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Vítka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 8. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 6. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. prosince 

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 revokace usnesení č. Usn RMC 0548/2022 Rady městské části Praha 8 

ze dne 19. 10. 2022 k uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a příspěvkovou organizací Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 – SOS Praha 8, jako "obdarovaným" (str. 4) 

  4. Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí 

Praha 8 a příspěvkovou organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – 

SOS Praha 8 (str. 5) 

  5. Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0604/2022 Rady městské části Praha 8 

ze dne 30. 11. 2022 k uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu, 

jako "obdarovaným" (str. 5) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí 

Praha 8 a příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu (str. 5) 

  7. Návrh udělení plné moci místostarostovi městské části Praha 8 

p. PhDr. Ing. Matěji Fichtnerovi, MBA, k zastupování městské části Praha 8 

v rámci dotačních projektů (str. 6) 

  8. Návrh souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy 

a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 (materiál 

pro ZMČ) (str. 6) 

  9. Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (str. 6) 

10. Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20 

paní Mgr. Šárce Fišerové (str. 7) 

11.    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. 10) 

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. 10) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7 až 10) 

12. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 11) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 10. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 2982/1 o výměře 82 m2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Kotlaska) 

(k usn. č. Usn RMC 0320/2017, č. Usn RMC 0795/2017, 

č. Usn RMC 0414/2019, č. Usn RMC 0172/2021 

a č. Usn RMC 0441/2021) (str. 7), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření městské části Praha ke směně části pozemku parc. č. 180 

(vlastník žadatel, m2 neuvedeny) za část pozemku parc. č. 3719/1 (vlastník 

Hlavní město Praha, m2 neuvedeny), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Braunerova) (str. 8), 
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ozn. „C2“ Návrh odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí o umístění stavby 

„Objekt pro údržbu vinice a zeleně“, Praha 8 Libeň, Troja, při komunikaci 

Povltavská, č. j. MCP8 519605/2022, spis.zn. MCP8 417670/2019/OV.Pet 

ze dne 16. prosince 2022, vydaného odborem územního rozvoje 

a výstavby Úřadu městské části Praha 8, na pozemcích parc. č. 563, 568, 

oba na katastrálním území Troja, parc. č. 447, 448, 449/1, 446, 3980, 

všechny na katastrálním území Libeň v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0182/2022) (str. 8), 

 

ozn. „C3“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0537/2022 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 19. 10. 2022, a k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení 

věcného břemene služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování 

vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1115/1, na k. ú. Čimice, 

obec Praha (str. 9), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městskou částí 

Praha 8, jako "oprávněným" a Bytovým družstvem Třeboradická 16, 

a jednotlivými vlastníky bytových jednotek, jako "povinnými", v domě 

čp. 1077, na k. ú. Kobylisy a na adrese Třeboradická 16 (str. 9), 

 

ozn. „C5“ Návrh vzorového textu "Zásad pronajímání prostor sloužících podnikání 

městské části Praha 8" (str. 9), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění 

a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie 

na pozemku parc. č. 1137/221 na k. ú. Čimice, obec Praha (str. 10) 

a 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení 

při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 (str. 10). 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 8. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 6. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. prosince 2022 

 

K zápisu ze 6. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. prosince 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 6. schůze, 

konané dne 7. prosince 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 8 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) 

 

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 0001/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0548/2022 Rady městské části Praha 8 

ze dne 19. 10. 2022 k uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8 

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

SOS Praha 8, jako "obdarovaným" 

 

 

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 0002/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí 

Praha 8 a příspěvkovou organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – 

SOS 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 0003/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0604/2022 Rady městské části Praha 8 

ze dne 30. 11. 2022 k uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu, jako "obdarovaným" 

 

 

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 0004/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí 

Praha 8 a příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu 

 

 

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 0005/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh udělení plné moci místostarostovi městské části Praha 8 p. PhDr. Ing. Matěji 

Fichtnerovi, MBA, k zastupování městské části Praha 8 v rámci dotačních projektů 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

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 0006/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy 

a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

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 0007/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

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 0008/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20 paní Mgr. Šárce 

Fišerové 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

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 0009/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části 

pozemku parc. č. 2982/1 o výměře 82 m2 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(oblast Kotlaska) (k usn. č. Usn RMC 0320/2017, č. Usn RMC 0795/2017, 

č. Usn RMC 0414/2019, č. Usn RMC 0172/2021 a č. Usn RMC 0441/2021). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 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 0010/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyjádření městské části Praha ke směně části 

pozemku parc. č. 180 (vlastník žadatel, m2 neuvedeny) za část pozemku 

parc. č. 3719/1 (vlastník Hlavní město Praha, m2 neuvedeny), 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Braunerova). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0011/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí 

o umístění stavby „Objekt pro údržbu vinice a zeleně“, Praha 8 Libeň, Troja, 

při komunikaci Povltavská, č. j. MCP8 519605/2022, spis.zn. MCP8 

417670/2019/OV.Pet ze dne 16. prosince 2022, vydaného odborem územního 

rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, na pozemcích parc. č. 563, 

568, oba na katastrálním území Troja, parc. č. 447, 448, 449/1, 446, 3980, 

všechny na katastrálním území Libeň v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0182/2022). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0012/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0537/2022 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 19. 10. 2022, a k návrhu uzavření "Smlouvy o zřízení 

věcného břemene 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 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 0013/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene 

mezi městskou částí Praha 8, jako "oprávněným" a Bytovým družstvem 

Třeboradická 16, a jednotlivými vlastníky bytových jednotek, 

jako "povinnými", v domě čp. 1077, na k. ú. Kobylisy a na adrese 

Třeboradická 16. 

   

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 0014/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh vzorového textu "Zásad pronajímání prostor sloužících 

podnikání městské části 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 0015/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" 

pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické 

energie na pozemku parc. č. 1137/221 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 0016/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního 

určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části 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 0017/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 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 11 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 

 

Ing. Mařincová – přítomné informovala, že pozvánky na jednání rad MČ a zápisy 

z rad se budou rozesílat už pouze elektronicky. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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K bodu 12 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 

Praha 8, plánované na středu dne 18. ledna 2023 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 schůze 

dne 18. ledna 2023 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 8. schůzi Rady MČ ve 14:10 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0001/2023 až Usn RMC 0017/2023 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta městské části Praha 8 

 


