Zápis
z 59. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 27. května 2020 od 14:00 hodin
v obřadní síni Libeňského zámku
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. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
Omluveni: pp. 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,
Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
59. 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, místostarostka MČ
pí Mgr. Ludková se dostavila na schůzi při projednávání materiálu ozn. „C9“.
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 59. schůze Rady MČ:
1.
2.

Schválení zápisu z 57. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. dubna
2020 (str. 5)
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 6)
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání“ v obecním
objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v kulturním domě
„KRAKOV“, se sídlem na adrese Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8 – Troja (str. 7)
Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Městskou částí Praha 8
některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou
částí Praha 8 (str. 7)
Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o zajištění neadresné distribuce
časopisu "Osmička" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Distribuce časopisu městské části Praha·8 "Osmička" (str. 8)
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8
"Osmička" (str. 8)
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Územní studie Palmovka" (str. 9)
Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 3800/1 (o výměře cca 420 m2)
na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Malý Klín) (k usn. č. Usn RMC 0530/2017)
(str. 10)
Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 1829/2, 1829/5,
oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Březiněveská) (k usn.
č. Usn RMC 0003/2018, č. Usn RMC 0145/2018 a č. 0412/2018) (str. 10)
Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 872/1, 872/2, 872/3, všechny
na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. U Sloupu) (k usn. č. Usn RMC0238/2015)
(str. 11)
Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1236/3 na k. ú. Libeň v Praze 8
(při ul. Rozšířená) (str. 11)
Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 685 (o výměře cca 2 m2)
na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. U Invalidovny) (str. 12)
Návrh vyjádření k žádosti o souhlas s dočasným užitím předmětu nájmu,
tj. pozemků parc. č. 767/120, 767/121, 767/122, 767/123, 767/124, 767/129,
767/130, 767/234, 767/235, 767/237, 767/238, 767/239, 767/240, všechny
na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Rohanské nábřeží) za účelem zřízení zázemí
pro zařízení stavby, mezideponie v období do 31. 12. 2022 (str. 12)
Návrh vyjádření k Podkladové studii k podnětu Městské části Praha 8 na změnu
územního plánu – Pelc Tyrolka na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0285/2019 a č. Usn ZMC 011/2019) (str. 13)
Návrh poskytnutí slevy z nájemného nájemcům v Domě s pečovatelskou službou
- čp. 1462 na k. ú. Libeň a na adrese Bulovka 10, 180 00 Praha 8 (str. 13)
Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8
na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 14)
Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech
Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 14)
Návrh schválení dílčí účetní závěrky Městské části Praha 8 za rok 2019 (str. 17)
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací),
jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2019 (k usn.
č. Usn RMC 0232/2015) (str. 18)
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací)
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8,
za rok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0232/20158) (str. 18)
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21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020
až 2024 (materiál pro ZMČ) (str. 18)
Návrh odstoupení od smlouvy o dílo č. 2016/0710/OPS.DVZ uzavřené
mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací PRAŽSKÉ TECHNICKÉ
SLUŽBY, s.r.o. (str. 19)
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické
osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské
služby Praha 8 (str. 19)
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické
osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum
(str. 19)
Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace Městské části Praha 8
v sociální oblasti na rok 2020 (str. 20)
Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy, Praha 8, Glowackého 6,
paní Mgr. Simoně Škaloudové (str. 20)
Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří
nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům
výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních
orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu·2019 do 30. dubna 2020, a k návrhu
stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8,
pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období
od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2020 (materiál pro ZMČ) (str. 21)
Návrh rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské
části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2020 (k usn.
č. Usn RMC 0678/2015) (str. 21)
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. 23)
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. 24)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 6, 9, 15 až 17, 20, 22
až 23)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 24)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C7“ Návrh "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2019 (materiál
pro ZMČ) (str. 6)
a
ozn. „C9“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 6),
po projednání výše uvedeného 7. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující
aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“:
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ozn. „C“

Návrh
uzavření
Dohody
o ukončení
Příkazní
smlouvy
č. 2016/0031/OPS.DVZ, ve znění pozdějšího dodatku, mezi společností
CENTRA a. s. a Městskou částí Praha 8 (str. 9),

po projednání výše uvedeného 17. bodu pořadu jednání, aby byly projednány
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C2“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov a k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8,
na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0784/2016, č. Usn RMC 0138/2014,
č. Usn RMC 0031/2017, č. Usn RMC 0184/2009) (str. 15),
ozn. „C3“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" 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. 15),
ozn. „C4“ "Kontrolní zpráva o stavu likvidace státního podniku Bytový podnik
v Praze 8, s. p. – v likvidaci" (informace pro ZMČ) (str. 15),
ozn. „C13“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou
službou – na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 16),
ozn. „C14“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě k zajištění odběru elektrické
energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu" mezi Městskou částí
Praha 8, jako "majitelem" a akciovou společností Technologie hlavního
města
Prahy, a.s.,
jako "poskytovatelem"
(osvětlení
parkoviště
při ul. Nekvasilova a parku při DSS S. K. Neumanna) (str. 16),
ozn. „C15“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb)
mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Zenklova 26 (str. 16),
ozn. „C16“ Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů"
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. 17)
a
ozn. „C17“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektu
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské
části Praha 8 – čp. 3, na k. ú. Kobylisy a na adrese Klapkova 26,
182 00 Praha 8 (str. 17),
po projednání výše uvedeného 25. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující
aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“:
ozn. „C1“ Návrh Souhlas 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. 20),
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po projednání výše uvedeného 28. bodu pořadu jednání, aby byly projednány
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C5“ Návrh podání výpovědi Smlouvy o dílo a postoupení užívacích práv
č. SM/2007/033 (str. 22),
ozn. „C6“ Návrh
vytvoření
neinvestiční
rezervy
ve výši 11 000 000 Kč
s předpokládaným využitím na případnou druhou vlnu koronavirové
pandemie (str. 22),
ozn. „C8“ Návrh změny v komisi pro kulturu a volný čas Rady městské části Praha 8
(str. 22),
ozn. „C10“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace)
zřízené městskou částí Praha 8 - "Osmička pro rodinu" (str. 22),
ozn. „C11“ Návrh odvolání a volby nového jednatele obchodní korporace Správa
tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o. (str. 23)
a
ozn. „C12“ Návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele obchodní korporace Správa
tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o. (str.23).
K navrženému pořadu jednání 59. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 59. schůze schválila jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu z 57. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. dubna 2020
K zápisu z 57. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. dubna 2020
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 57. schůze,
konané dne 29. dubna 2020, schválila
jednomyslně
(všemi
6 hlasy
přítomných radních MČ).
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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 0174/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 29 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C7“ Návrh "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2019
(materiál 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 0175/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C9“ Návrh rozpočtového 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 0176/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 3
Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání“ v obecním objektu
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v kulturním domě „KRAKOV“, se sídlem
na adrese Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8 – Troja
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) 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 0177/2020,
které je přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 4
Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Městskou částí Praha 8 některým
příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
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 0178/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5
Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o zajištění neadresné distribuce
časopisu "Osmička" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Distribuce
časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže
a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek.
V diskusi vystoupili 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 0179/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 6
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0180/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 7
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Územní studie Palmovka"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
p. Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje 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 0181/2020,
které je přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 29 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření Dohody o ukončení Příkazní smlouvy
č. 2016/0031/OPS.DVZ, ve znění pozdějšího dodatku, mezi společností
CENTRA a. s. a Městskou částí Praha 8.
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
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 0182/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 8
Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 3800/1 (o výměře cca 420 m2)
na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Malý Klín) (k usn. č. Usn RMC 0530/2017)
Omluvená: pi Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ)
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 0183/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 9
Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 1829/2, 1829/5, oba na k. ú. Kobylisy
v Praze 8 (při ul. Březiněveská) (k usn. č. Usn RMC 0003/2018, č. Usn RMC
0145/2018 a č. 0412/2018)
Omluvená: pi Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
V diskusi vystoupili 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 0184/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 10
Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 872/1, 872/2, 872/3, všechny
na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. U Sloupu) (k usn. č. Usn RMC0238/2015)
Omluvená: pi Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0185/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 11
Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1236/3 na k. ú. Libeň v Praze 8
(při ul. Rozšířená)
Omluvená: pi Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0186/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 12
Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 685 (o výměře cca 2 m2)
na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. U Invalidovny)
Omluvená: pi Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0187/2020,
které je přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 13
Návrh vyjádření k žádosti o souhlas s dočasným užitím předmětu nájmu, tj. pozemků
parc. č. 767/120, 767/121, 767/122, 767/123, 767/124, 767/129, 767/130, 767/234,
767/235, 767/237, 767/238, 767/239, 767/240, všechny na k.ú. Karlín v Praze 8
(při ul. Rohanské nábřeží) za účelem zřízení zázemí pro zařízení stavby, mezideponie
v období do 31. 12. 2022
Omluvená: pi Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0188/2020,
které je přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
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K bodu 14
Návrh vyjádření k Podkladové studii k podnětu Městské části Praha 8 na změnu
územního
plánu
–
Pelc
Tyrolka
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(k usn.
č. Usn RMC 0285/2019 a č. Usn ZMC 011/2019)
Omluvená: pi Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Hřebík, Ph.D.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0189/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 15
Návrh poskytnutí slevy z nájemného nájemcům v Domě s pečovatelskou službou čp. 1462 na k. ú. Libeň a na adrese Bulovka 10, 180 00 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 0190/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 16
Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy
a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0191/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 17
Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech
Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ)
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Rada
MČ
po projednání
vzala
informaci se souhlasem na vědomí.
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K bodu 29 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytů
v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov a k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8,
na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0784/2016, č. Usn RMC 0138/2014,
č. Usn RMC 0031/2017, č. Usn RMC 0184/2009).
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 0192/2020,
které je přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 nehlasoval.)
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" 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 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 0193/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C4“ "Kontrolní zpráva o stavu likvidace státního podniku
Bytový podnik v Praze 8, s. p. – v likvidaci" (informace pro ZMČ).
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 0194/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu
v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou.
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 0195/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C14“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě k zajištění
odběru elektrické energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu"
mezi Městskou částí Praha 8, jako "majitelem" a akciovou společností
Technologie hlavního města Prahy, a.s., jako "poskytovatelem" (osvětlení
parkoviště při ul. Nekvasilova a parku při DSS S. K. Neumanna).
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 0196/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C15“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování
plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem
Zenklova 26.
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 0197/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

strana 16/25

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C16“ Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostorů" 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, vedoucí OSM ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Gros 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 0198/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C17“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
Městské části Praha 8 – čp. 3, na k. ú. Kobylisy a na adrese Klapkova 26,
182 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 0199/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 18
Návrh schválení dílčí účetní závěrky Městské části Praha 8 za rok 2019
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, upozornil přítomné na možnost nahlédnutí
do účetních závěrek jednotlivých organizací u bodů 18, 19 a 20, předložených
v písemné podobě.
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 0200/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 19
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací),
jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2019 (k usn.
č. Usn RMC 0232/2015)
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 0201/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 20
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací)
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8,
za rok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0232/20158)
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 0202/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 21
Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2020
až 2024 (materiál 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 0203/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 22
Návrh odstoupení od smlouvy o dílo č. 2016/0710/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou
částí Praha 8 a obchodní korporací PRAŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o.
Přizvaný: p. Mgr. Pytel, advokát
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Pytel.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0204/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 23
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková.
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 0205/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 24
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum
Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková.
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 0206/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 25
Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace Městské části Praha 8
v sociální oblasti na rok 2020
Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Ludková.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0207/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 29 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh Souhlas 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).
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 0208/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 26
Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, paní Mgr.
Simoně Škaloudové
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 0209/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně

strana 20/25

(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 27
Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří
nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům výborů
Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ
Praha 8 v období od 1. listopadu·2019 do 30. dubna 2020, a k návrhu stanovení výše
příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem
sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna
2020 (materiál pro ZMČ)
Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek.
V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Bc. Mutl, JUDr. Rambousek
a JUDr. Vašák.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0210/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 28
Návrh rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské části
Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2020 (k usn.
č. Usn RMC 0678/2015)
Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek.
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 0211/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ.)
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K bodu 29 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C5“ Návrh podání výpovědi Smlouvy o dílo a postoupení užívacích
práv č. SM/2007/033.
Omluvená: pí Bc. Hejná, pověřená vedení odboru informatiky (OI) 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 0212/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Vítek stáhl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C6“ Návrh vytvoření neinvestiční rezervy ve výši 11 000 000 Kč
s předpokládaným využitím na případnou druhou vlnu koronavirové pandemie.
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C8“ Návrh změny v komisi pro kulturu a volný čas Rady městské
části 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 0213/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové
právnické osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - "Osmička
pro rodinu".
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 0214/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující dva body pořadu
jednání budou projednávány v režimu valné hromady obchodní korporace
Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o.
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C11“ Návrh odvolání a volby nového jednatele
obchodní korporace Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ, ve funkci valné hromady
obchodní korporace Správa tepelného
hospodářství
MČ
Praha 8, s. r. o.,
po projednání
přijala
usnesení
č. Usn RMC 0215/2020,
které je
přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C12“ Návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele
obchodní korporace Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8, s. r. o.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ, ve funkci valné hromady
obchodní korporace Správa tepelného
hospodářství
MČ
Praha 8, s. r. o.,
po projednání
přijala
usnesení
č. Usn RMC 0216/2020,
které je
přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 29 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“.
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K bodu 29 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 mimořádná schůze RMČ se uskuteční
ve středu 3. června 2020 od 14:00 hodin.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.

vzala

Dále přítomné informoval o petici doručené ÚMČ Praha 8 „zprůjezdnění ulice
na Bendovce“, která byla projednána v petiční komisi.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.

vzala

K bodu 30
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 10. června 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 10. června 2020 se souhlasem
na vědomí.
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 59. schůzi Rady MČ ve 14:42 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0174/2020 až Usn RMC 0216/2020

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Jiří V í t e k
místostarosta Městské části Praha 8
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