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Z á p i s 

z 94. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 23. června 2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (= 8 členů Rady městské části Praha 8 

(MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněný předseda finančního výboru 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. 

 

 

Omluvena: pí  Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

94. 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 94. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 92. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. června 

2021 (str. 4) 
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2. 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 2021 (str. 5) 

  3. Návrh odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí 

Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních 

úkolů v 1. pololetí roku 2021 (str. 5) 

  4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3817/4 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Davídkova) (str. 6) 

  5. Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – Novostavba 

bytového domu Čimická, parc. č. 627/2 a další na k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 6) 

  6. Návrh vyjádření ke studii Sportovní areál Bohnice, parc. č. 601/7, 603/13 a další 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (v blízkosti ul. Bukolská) (str. 6) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 674/2, 684/2, 

689/8 a spoluvlastnických podílů id. 4/5 pozemků parc.č. 674/3, 674/4, 684/7, 

689/3, 689/9, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S.K. Neumanna) (k usn. 

č. Usn RMC 0556/2019) (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1244/8, 

k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Malý Okrouhlík) (str. 7) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 928/1 

(o výměře cca 960 m2) a části pozemku parc. č. 928/7 (o výměře cca 200 m2) 

na k. ú. Troja (ul. Nad Hercovkou) (k usn. č. Usn RMC 0197/2017) (str. 8) 

10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/1 

(o výměře cca 4 m2), k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Jelínkova) (k usn. 

č. Usn RMC 0140/2016 a č. Usn RMC 0684/2017) (str. 8) 

11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1227/64 

(o výměře cca 200 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Stírce) (k usn. 

č. Usn RMC 0284/2016 a č. Usn RMC 0413/2019) (str. 9) 

12. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1285/13 

na k. ú. Troja v Praze 8 (ul. Lodžská a K Pazderkám) (k usn. 

č. Usn ZMC 013/2018 a č. Usn RMC 0117/2021) (str. 9) 

13. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1910/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Davídkova a Liberecká) (k usn. 

č. Usn RMC 0108/2019) (str. 10) 

14. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3879/1 

(o výměře cca 6 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Kotlaska) (str. 10) 

15. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k nájmu částí pozemků parc. č. 769/14 

(o výměře 425 m2) a parc. č. 854/64 (o výměře 274 m2), oba na k. ú. Karlín, 

mezi ul. Sokolovská a Rohanské nábřeží, na 19 měsíců od 1. srpna 2021 (k usn. 

č. Usn RMC 0627/2019 a č. Usn RMC 0480/2020) (str. 11) 

16. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 1261/4, 

k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti ul. Na Okrouhlíku) (str. 11) 

17. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nebo pronájmu pozemku 

parc. č. 1083/62 a části pozemku parc. č. 1083/61 (o výměře cca 300 m2) 

na k. ú. Troja v Praze 8 (v blízkosti ul. Písečná) (str. 12) 

18. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2102/11 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (str. 12) 

19. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 678/7 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) (k usn. č. Usn RMC 0170/2019) 

(str. 13) 
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20.    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. 18) 

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. 18) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 13 až 15) 

21. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 18) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 19. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 13), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 11. 11. 2019" 

mezi příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu Praha 8, 

jako "obdarovaným", a panem Ing. Lukášem Wagenknechtem, 

jako "dárcem" (str. 13), 

 

ozn. „C2“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8   proti rozhodnutí, kterým   byl 

schválen stavební záměr spis. zn.: MCP8 268321/2020/OV.Lju, 

ze dne 9. 6. 2021, č.jedn.: MCP8 115989/2021, vydaný odborem územního 

rozvoje a výstavby Úřadu Městské části Praha 8, na stavbu "Novostavba 

ambulantní zdravotní zařízení" Praha, Libeň, Nad Rokoskou na pozemcích 

parc. č. 683, 682, 684/1, všechny v katastrálním území Libeň v Praze 8 

(str. 14), 

 

ozn. „C3“ Návrh podání Námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení 

do společného řízení stavby "Novostavba bytového domu" Praha 8, Karlín, 

ul. Křižíkova na pozemku parc. č. 325 v katastrálním území Karlín 

v Praze 8 (str. 14), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Čimická 

Praha 8 s.r.o. (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) (str. 14), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Development 

Braunerova s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0025/2021 a č. Usn ZMC 041/2019) 

(str. 15), 

 

ozn. „C6“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26" 

a uzavření "Smlouvy o dílo" (str. 15), 
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ozn. „C7“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o nájmu 

č. 2021/0199/OSM.DZC, na pozemku parc. č. 2775/1, na k. ú. Libeň, 

obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci balkónů pro Bytové 

družstvo U Rokytky, Praha 8 (str. 15), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) 

mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem Thámova u metra 

(str. 16), 

 

ozn. „C9“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 16), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 

a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. (str. 16), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Smlouvy o poskytování právních služeb" mezi Diviš 

& partneři s.r.o., advokátní kanceláří, a Městskou částí Praha 8 (str. 17), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, 

společností BENU Česká republika s.r.o. (str. 17),  

 

ozn. „C13“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0275/2021 ze dne 17. června 2021 

a na odvolání ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 (str. 17) 

a 

ozn. „C14“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové 

organizace zřízené Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu (str. 18). 

 

K navrženému pořadu jednání 94. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 94. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 92. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. června 2021 

 

K zápisu z 92. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. června 2021 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 92. schůze, 

konané dne 9. června 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

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 

2021 

 

 

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 0277/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí Praha 8, 

za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů 

v 1. pololetí roku 2021 

 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (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 0278/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3817/4 

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

 

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 0279/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – Novostavba bytového 

domu Čimická, parc. č. 627/2 a další na k. ú. Čimice v Praze 8 

 

Omluvená: pí 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 0280/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření ke studii Sportovní areál Bohnice, parc. č. 601/7, 603/13 a další 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (v blízkosti ul. Bukolská) 

 

Omluvená: pí 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 0281/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 674/2, 684/2, 689/8 

a spoluvlastnických podílů id. 4/5 pozemků parc.č. 674/3, 674/4, 684/7, 689/3, 689/9, 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S.K. Neumanna) (k usn. 

č. Usn RMC 0556/2019) 

 

Omluvená: pí 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 0282/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1244/8, k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Malý Okrouhlík) 

 

Omluvená: pí 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 0283/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 928/1 

(o výměře cca 960 m2) a části pozemku parc. č. 928/7 (o výměře cca 200 m2) 

na k. ú. Troja (ul. Nad Hercovkou) (k usn. č. Usn RMC 0197/2017) 

 

Omluvená: pí 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 0284/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/1 

(o výměře cca 4 m2), k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Jelínkova) (k usn. 

č. Usn RMC 0140/2016 a č. Usn RMC 0684/2017) 

 

Omluvená: pí 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 0285/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1227/64 

(o výměře cca 200 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Stírce) (k usn. 

č. Usn RMC 0284/2016 a č. Usn RMC 0413/2019) 

 

Omluvená: pí 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 0286/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 12 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1285/13 

na k. ú. Troja v Praze 8 (ul. Lodžská a K Pazderkám) (k usn. č. Usn ZMC 013/2018 

a č. Usn RMC 0117/2021) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. a navrhl úpravu 

v důvodové zprávě. 

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 0287/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1910/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Davídkova a Liberecká) (k usn. 

č. Usn RMC 0108/2019) 

 

Omluvená: pí 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 0288/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3879/1 

(o výměře cca 6 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Kotlaska) 

 

Omluvená: pí 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 0289/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k nájmu částí pozemků parc. č. 769/14 

(o výměře 425 m2) a parc. č. 854/64 (o výměře 274 m2), oba na k. ú. Karlín, 

mezi ul. Sokolovská a Rohanské nábřeží, na 19 měsíců od 1. srpna 2021 (k usn. 

č. Usn RMC 0627/2019 a č. Usn RMC 0480/2020) 

 

Omluvená: pí 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 0290/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu pozemku parc. č. 1261/4, 

k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti ul. Na Okrouhlíku) 

 

Omluvená: pí 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 0291/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nebo pronájmu pozemku 

parc. č. 1083/62 a části pozemku parc. č. 1083/61 (o výměře cca 300 m2) 

na k. ú. Troja v Praze 8 (v blízkosti ul. Písečná) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Paulus, Ing. Hřebík, Ph.D. a Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0292/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 18 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2102/11 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) 

 

Omluvená: pí 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 0293/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 678/7 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) (k usn. č. Usn RMC 0170/2019) 

 

Omluvená: pí 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 0294/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru 

(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 0295/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1 k Darovací 

smlouvě ze dne 11. 11. 2019" mezi příspěvkovou organizací Osmička 

pro rodinu Praha 8, jako "obdarovaným", a panem Ing. Lukášem 

Wagenknechtem, jako "dárcem". 

   

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 0296/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 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. „C2
“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8   

proti rozhodnutí, kterým   byl schválen stavební záměr spis. zn.: MCP8 

268321/2020/OV.Lju, ze dne 9. 6. 2021, č.jedn.: MCP8 115989/2021, vydaný 

odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu Městské části Praha 8, na stavbu 

"Novostavba ambulantní zdravotní zařízení" Praha, Libeň, Nad Rokoskou na 

pozemcích parc. č. 683, 682, 684/1, všechny v katastrálním území Libeň 

v Praze 8. 

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 0297/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh podání Námitek Městské části 

Praha 8 jako účastníka řízení do společného řízení stavby "Novostavba 

bytového domu" Praha 8, Karlín, ul. Křižíkova na pozemku parc. č. 325 

v katastrálním území Karlín v Praze 8. 

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 0298/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Čimická 

Praha 8 s.r.o. (k usn. č. Usn ZMC 041/2019). 

Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje 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 0299/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 



 

 

strana 15/19 

 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci se společností 

Development Braunerova s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0025/2021 

a č. Usn ZMC 041/2019). 

Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje 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 0300/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2 

a A26" a uzavření "Smlouvy o dílo". 

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

 p.  Komenda, pověřený vedením odboru dopravy (OD) 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 0301/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o nájmu 

č. 2021/0199/OSM.DZC, na pozemku parc. č. 2775/1, na k. ú. Libeň, 

obec Praha, za účelem stavby lešení pro rekonstrukci balkónů pro Bytové 

družstvo U Rokytky, Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0302/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování 

plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem Thámova 

u metra. 

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 0303/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 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 003/2021) (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 0304/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou 

částí Praha 8 a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. 

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 0305/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření "Smlouvy o poskytování právních 

služeb" mezi Diviš & partneři s.r.o., advokátní kanceláří, a Městskou částí 

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 0306/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8, společností BENU Česká republika s.r.o. 

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 0307/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0275/2021 

ze dne 17. června 2021 a na odvolání ředitelky Mateřské školy, Praha 8, 

Kotlaska 3. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Tatranský. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0308/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C14
“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny 

ředitelce příspěvkové 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 0309/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 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 20 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 – vznesl dotaz k radnímu Ing. Hřebíkovi, Ph.D. ve vztahu 

k materiálu z předchozí schůze rady. 

Diskuse: Ing. Hřebík, Ph.D., Gros 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 21 

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 14. července 2021 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 14. července 2021 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 94. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0277/2021 až Usn RMC 0309/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


