Zápis
ze 105. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 20. října 2021 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,
pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
Omluveni: pp. Mgr. Ludková,
Mgr. Paulus (= 2 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,
Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ
105. 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
místostarostu MČ p. Vítka.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 105. schůze Rady MČ:
1.
2.

Schválení zápisu ze 103. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. září
2021 (str. 4)
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 4)

strana 1/12

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Návrh "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části
Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu do roku 2027" (str. 4)
Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 –
úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1640/17
(odděleného z pozemku parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č. 25483041/2021 ze dne 13. 7. 2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským
inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn.
č. Usn ZMC 037/2021 a č. Usn RMC 0345/2021) (str. 5)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě" umístění a provozování optického vedení pod názvem stavby
"SEK Praha-Kobylisy" (str. 5)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene" pro umístění nové distribuční sítě kVN na pozemcích parc. č. 585/328,
585/330, 827/282 a 827/82, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha (str. 6)
Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v letech 2021
až 2023" (str. 6)
Návrh Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností
BEMETT Čimice, s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) (str. 7)
Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a
Václavem Vomáčkou na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 011/2019
a č. Usn ZMC 041/2019) (str. 7)
Návrh nového znění "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu" (str. 7)
Návrh nového znění "Směrnice pro postup příspěvkových organizací zřízených
Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek" (str. 8)
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. 8 až 10)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 11)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 11. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými
organizacemi Městské části Praha 8 (str. 8),

ozn. „C1“ Návrh odstoupení od Kupní smlouvy č. 2020/0020/OSM.DOBCH
uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "prodávajícím" a společností
Tauer, s.r.o., jako "kupujícím" (str. 8),
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ozn. „C2“ Návrh ceníku na pronájem
MČ Praha 8(str. 9),

mobilního

podia

ve

vlastnictví

ozn. „C3“ Návrh úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob
(organizací) - mateřských a základních škol zřízených Městskou částí
Praha 8 (str. 9),
ozn. „C4“ Návrh rozpočtového opatření Městské části
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 9),

Praha 8

(k usn.

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o poskytování úklidových
služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování
úklidových služeb a dalších souvisejících činností v budovách
ÚMČ Praha 8 a jejich okolí" (str. 10),
ozn. „C6“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A" (str. 10)
a
ozn. „C7“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8
na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0366/2017,
č. Usn RMC 0164/2018 a č. Usn RMC 0363/2020) (str. 10).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský požádal přítomné o zařazení
na projednávání dnešní schůze RMČ materiál - k návrhu jmenování ředitelky
Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3, který by byl projednán jako materiál ozn. „C8“
za materiálem ozn. „C7“.
K navrženému pořadu jednání 105. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 105. schůze schválila jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 1
Schválení zápisu ze 103. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. září 2021
K zápisu ze 103. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. září 2021
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 103. schůze,
konané dne 22. září 2021, schválila
jednomyslně
(všemi
6 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021)
(informace pro ZMČ)
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0464/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8
na rok 2022 a střednědobého výhledu do roku 2027"
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 0465/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 4
Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 –
úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené
do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku
parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č. 2548-3041/2021 ze dne 13. 7. 2021 úředně
ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou)
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn ZMC 037/2021 a č. Usn RMC 0345/2021)
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 0466/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě" umístění a provozování optického vedení pod názvem stavby "SEK
Praha-Kobylisy"
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 0467/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

strana 5/12

K bodu 6
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene"
pro umístění nové distribuční sítě kVN na pozemcích parc. č. 585/328, 585/330,
827/282 a 827/82, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha
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 0468/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v letech 2021 až 2023"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
p. Mgr. Slabý, pověřený vedení odboru kultury, sportu, mládeže
a památkové péče (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 0469/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 8
Návrh Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností BEMETT
Čimice, s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019)
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 0470/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 9
Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a Václavem
Vomáčkou na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 011/2019 a č. Usn ZMC 041/2019)
Materiál místostarosta MČ p. Vítek stáhl.

K bodu 10
Návrh nového znění "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu"
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 0471/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 11
Návrh nového znění "Směrnice pro postup příspěvkových organizací zřízených
Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek"
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 0472/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 12 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky MČ pí Mgr. Ludkové
uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh
uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace",
související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi
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 0473/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“
pod ozn. „C1“
Návrh
odstoupení
od Kupní
smlouvy
č. 2020/0020/OSM.DOBCH uzavřené mezi Městskou částí Praha 8,
jako "prodávajícím" a společností Tauer, s.r.o., jako "kupujícím".
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 0474/2021,
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. „C2“ Návrh ceníku na pronájem mobilního podia ve vlastnictví MČ
Praha 8.
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Bc. Mutl a Gros.
Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu
připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto
upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0475/2021,
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 úpravy platů ředitelům příspěvkových
právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených
Městskou částí Praha 8.
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 0476/2021,
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 rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ).
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0477/2021,
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. „C5“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o poskytování
úklidových služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností v budovách
ÚMČ Praha 8 a jejich okolí".
Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS 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 0478/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C6“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A".
Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS 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 0479/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou (k usn.
č. Usn RMC 0366/2017, č. Usn RMC 0164/2018 a č. Usn RMC 0363/2020).
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 0480/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 8,
Kotlaska 3.
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský, Bc. Švarc 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 0481/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
K bodu 12 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 12 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 rada svolaná na 27. října
2021 se neuskuteční.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.

vzala

K bodu 13
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 3. listopadu 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 3. listopadu 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 105. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0464/2021 až Usn RMC 0481/2021

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