Zápis
z 68. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 9. září 2020 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc a Ing. Hřebík,
Ph.D. (= 6 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. 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, (= 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.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
68. 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. Ing. Hřebíka, Ph.D.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 68. schůze Rady MČ:
1.
2.

Schválení zápisu z 66. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. srpna
2020 (str. 4)
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 4)
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky
(OZV), kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové
řízení (str. 5)
Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8
na rok 2021 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8
na rok 2021 (str. 5)
Návrh změny v komisi pro kulturu a volný čas Rady městské části Praha 8
(str. 6)
Návrh souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek a přijmutí nadačního
příspěvku do majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené
Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8)
(str. 6)
Návrh souhlasu s použitím investičního fondu příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby
Praha 8 (SOS Praha 8) na nájezdovou rampu pro přepravu vozíčkářů (str. 7)
Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi spolkem Společnost přátel
Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích, z.s, se sídlem Klapkova 3/26,
Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00 jako "smluvní stranou" a Městskou částí
Praha 8 (str. 7)
Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 (str. 7)
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. 11)
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. 11)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. xx)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 12)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu
pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně
„na stůl“:
ozn. „C9“ Návrh rozpočtových opatření Městské části
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5),

Praha 8

(k usn.

po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání, aby byly projednány
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C10“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– části pozemku parc. č. 827/13, k. ú. Bohnice (při ul. Kostřínská) (str. 7),
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ozn. „C11“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu
ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 68/381, uzavřené v rámci
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného
ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 509, v domě čp. 381,
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 68, 186 00 Praha 8 (str. 8),
ozn. „C“

Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Nákup plastového rozvodného systému
chlazení PE Standard nebo vyššího včetně sběrače" (str. 8),

ozn. „C2“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup 10 kusů velkoobjemových
kontejnerů na BRKO" (str. 8),
ozn. „C6“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť
a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I" a uzavření "Smlouvy
o poskytování služeb" (k usn. č. Usn RMC 0329/2020) (str. 9),
ozn. „C7“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť
a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J" a uzavření "Smlouvy
o poskytování služeb" (k usn. č. Usn RMC 0328/2020) (str. 9),
ozn. „C1“ Návrh připomínky Městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Statut“) (str. 9),
ozn. „C8“ Návrh námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do společného
řízení stavby „BD Bohnice – novostavba bytového domu“, Praha 8 Bohnice, ul. U Skalky na pozemcích parc. č. 121/2, 122/1, 850/1 a 891,
všechny na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 10),
ozn. „C3“ Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Městskou částí Praha 8
některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným
Městskou částí Praha 8 (str. 10),
ozn. „C4“ Návrh uzavření „Nájemní smlouvy" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– pozemků parc. č. 3969/3, 3970/3, 5/2 a 8, k. ú. Libeň, obec Praha
(str. 10)
a
ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu“ mezi Servisním střediskem pro správu
svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Valášek Hany Dolejší,
spolek (str. 11).
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K navrženému pořadu jednání 68. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 68. schůze schválila jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu ze 66. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. srpna 2020
K zápisu z 66. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. srpna 2020
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 66. schůze,
konané dne 12. srpna 2020, schválila
jednomyslně
(všemi
6 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 006/2020)
(informace pro ZMČ)
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0378/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 10 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C9“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ).
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO 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 0379/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV),
kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení
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 0380/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2021
a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2021
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 0381/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5
Návrh změny v komisi pro kulturu a volný čas 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 0382/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 6
Návrh souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek a přijmutí nadačního příspěvku
do majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8
- Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8)
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky
MČ pí Mgr. Ludkové.
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 0383/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh souhlasu s použitím investičního fondu příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
(SOS Praha 8) na nájezdovou rampu pro přepravu vozíčkářů
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky
MČ pí Mgr. Ludkové.
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 0384/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 8
Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" mezi spolkem Společnost přátel Loutkového
divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích, z.s, se sídlem Klapkova 3/26, Praha 8 –
Kobylisy, PSČ 182 00 jako "smluvní stranou" a Městskou částí Praha 8
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 0385/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 9
Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory"
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské
části Praha 8
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (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 0386/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 10 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 827/13, k. ú. Bohnice
(při ul. Kostřínská).
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C11“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 68/381,
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání,
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 509, v domě čp. 381,
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 68, 186 00 Praha 8.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0387/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup plastového
rozvodného systému chlazení PE Standard nebo vyššího včetně sběrače".
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0388/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C2“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup 10 kusů
velkoobjemových kontejnerů na BRKO".
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
p. Knejfl, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP)
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 0389/2020,
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. „C6“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských
hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I" a uzavření "Smlouvy
o poskytování služeb" (k usn. č. Usn RMC 0329/2020).
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
p. Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0390/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C7“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských
hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J" a uzavření "Smlouvy
o poskytování služeb" (k usn. č. Usn RMC 0328/2020).
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
p. Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0391/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh připomínky Městské části Praha 8
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Statut“).
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 0392/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C8“ Návrh námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení
do společného řízení stavby „BD Bohnice – novostavba bytového domu“,
Praha 8 - Bohnice, ul. U Skalky na pozemcích parc. č. 121/2, 122/1, 850/1
a 891, všechny na k. ú. Bohnice v Praze 8.
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0393/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného
Městskou částí Praha 8 některým příspěvkovým právnickým osobám
(organizacím) zřízeným 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 0394/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C4“ Návrh uzavření „Nájemní smlouvy" nemovitého majetku
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské
části Praha 8 – pozemků parc. č. 3969/3, 3970/3, 5/2 a 8, k. ú. Libeň,
obec Praha.
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 0395/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu“
mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části
Praha 8 a spolkem Valášek Hany Dolejší, spolek.
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) 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 0396/2020,
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 uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena.

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
Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že předsedkyně klubu zastupitelů
Osmička žije požádala o doplnění komise Rady MČ Praha 8 pro územní rozvoj
a památkovou péči o pana Trníka z řad občanů a spolku Holešovičky pro lidi.
Vzhledem k tomu, že po předběžném projednání nemá tento návrh podporu
členů rady, tento materiál předkládat nebude.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Tatranský.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.
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vzala

K bodu 11
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 30. září 2020 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 30. září 2020 se souhlasem
na vědomí.

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 68. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0378/2020 až Usn RMC 0396/2020

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Ing. Tomáš H ř e b í k, Ph.D.
uvolněný radní Městské části Praha 8
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