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Z á p i s 

ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 18. listopadu 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“); 

 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 (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. 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, 

  JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

75. 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 7 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 75. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 73. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. října 

2020 (str. 5) 

  2. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5) 
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  3. Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2021 (materiál 

pro ZMČ) (str. 6) 

  4. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za 1. 

až 3. čtvrtletí 2020 (str. 6) 

  5. Návrh odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2021 

(str. 6) 

  6. Návrh úpravy odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, 

na rok 2020 (str. 7) 

  7. Návrh "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu Městské části 

Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu do roku 2026" (str. 7) 

  8. Návrh organizačního zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků 

Městské části Praha 8 k 31.12.2020 - plánu inventur dle ust. § 5 vyhlášky 

č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů 

(k usn. č. Usn RMC 0597/2019) (str. 7) 

  9. Návrh dohody o užívání kontejnerů mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou 

společností CENTRA a.s. (str. 8) 

10. Návrh dohody o užívání kontejnerů mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou 

společností IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. (str. 8) 

11. Návrh „Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2021“ a „Rámcového 

plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2021“ (informace 

pro ZMČ) (str. 8) 

12. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Romodrom o.p.s. Praha 1 jako "obdarovaným" (str. 9) 

13. 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. května 2020 do 31. října 2020, a k návrhu 

stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, 

pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období 

od 1. května 2020 do 31. října 2020 (materiál pro ZMČ) (str. 9) 

14. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské 

služby Praha 8 (str. 10) 

15. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 

(str. 10) 

16.    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. 19) 

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. 19) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 11 až 18) 

17. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 19) 
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Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 15. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření rámcové smlouvy o spolupráci formou poskytování 

odborného poradenství mezi Městskou částí Praha 8 a Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) (str. 11), 

 

ozn. „C3“ Návrh vydání "Dodatku č. 3" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11), 

 

ozn. „C1“ Návrh souhlasu s převodem provozního příspěvku do investičního fondu 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 

- Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8) a s jeho použitím 

na nákup užitkového vozidla (str. 11), 

 

ozn. „C2“ Návrh prominutí a odpisu nedobytné pohledávky příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 (str. 12), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 12), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" movitého majetku - souboru 

laviček, ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy 

Městské části Praha 8 (str. 12), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem "Rekonstrukce 

přípojky vodovodu a kanalizace ul. U Hercovky, Praha 8" na pozemcích 

parc. č. 654/1 a 654/9 oba na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 13), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního 

a podzemního vedení veřejné komunikační sítě "Optické připojení MKS 

Molákova, Molákova 580/26 Praha 8" na pozemku parc. č. 693/166 

na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 13), 

 

ozn. „C8“ Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových 

převodech Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 13), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a spolkem R TEAM z. s., Praha 5 jako "obdarovaným" 

(str. 14), 

 

ozn. „C10“ Návrh smlouvy o účtu s názvem "Fond rozvoje Městské části Praha 8", 

vedeného u České spořitelny, a. s. (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) (str. 14), 
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ozn. „C11“ Návrh žádosti hl. m. Praze o rozložení splátek poskytnuté dotace 

na Výstavbu budovy Nová Palmovka (str. 14), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb drobné údržby 

a oprav mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku 

a služeb a. s. (str. 15),  

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Českou republikou – Hasičským 

záchranným sbor hlavního města Prahy (str. 15), 

 

ozn. „C14“ Návrh upravených „Pravidel pro udělení čestného občanství MČ Prahy 8“ 

(k usn. č. Usn RMC 0675/2016) (materiál pro ZMČ) (str. 15), 

 

ozn. „C15“ Návrh vzorového textu „Nájemní smlouvy“ k zapůjčení mobilního kluziště 

ve vlastnictví MČ Praha 8 k dočasnému užívání jinému nájemci (str. 16), 

 

ozn. „C16“ Návrh souhlasu s umístěním sochy či plastiky připomínající Jindřišku 

Novákovou, žačku ZŠ Bohumila Hrabala, před budovou školy 

ZŠ Bohumila Hrabala při ulici Zenklova v Praze 8 – Libni (str. 16), 

 

ozn. „C17“ Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke "Smlouvě o dílo" č. 2017/0888/OPS.DVZ 

(č. 841/5502/23/17) (str. 16), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 17), 

 

ozn. „C19“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou 

(str. 17), 

 

ozn. „C20“ Návrh odložení plateb části nájemného za pronájem prostorů sloužících 

podnikání, ve svěřené správě Městské části Praha 8, v souvislosti 

s pandemií onemocnění COVID-19 (str. 17), 

 

ozn. „C21“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové 

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

 

ozn. „C22“ K "Účetní závěrce" a ke "Zprávě o vztazích" společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a.s., za rok 2019 (str. 18) 

a 

ozn. „C23“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění opravy 2 telefonních 

ústředen" (str. 18). 
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K navrženému pořadu jednání 75. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 75. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 73. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. října 2020 

 

K zápisu ze 73. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. října 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 73. schůze, 

konané dne 22. října 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 7 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 0502/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2021 (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 0503/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za 1. až 3. čtvrtletí 

2020  

 

 

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 0504/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových právnických 

osob (organizací), zřízených Městskou částí 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 0505/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh úpravy odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2020 

 

 

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 0506/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu Městské části Praha 8 

na rok 2021 a střednědobého výhledu do roku 2026" 

 

 

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 0507/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh organizačního zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků Městské 

části Praha 8 k 31.12.2020 - plánu inventur dle ust. § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., 

o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (k usn. 

č. Usn RMC 0597/2019) 

 

 

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 0508/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh dohody o užívání kontejnerů mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou 

společností CENTRA a.s. 

 

 

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 0509/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh dohody o užívání kontejnerů mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou 

společností IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. 

 

 

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 0510/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh „Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2021“ a „Rámcového plánu 

činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2021“ (informace 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 0511/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", 

a Romodrom o.p.s. Praha 1 jako "obdarovaným" 

 

 

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 0512/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

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. května 2020 do 31. října 2020, a k návrhu stanovení výše 

příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem 

sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2020 do 31. října 2020 

(materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele tajemníka 

ÚMČ p. JUDr. Rambouska. 

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 0513/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

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 0514/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

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 0515/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 16 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření rámcové smlouvy 

o spolupráci formou poskytování odborného poradenství mezi Městskou částí 

Praha 8 a Českou zemědělskou univerzitou v Praze (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019). 

Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, vedoucí oddělení plánování a rozvoje 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 0516/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh vydání "Dodatku č. 3" ke "Zřizovací listině" 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - 

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

   

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 0517/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh souhlasu s převodem provozního příspěvku 

do investičního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené 

Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS 

Praha 8) a s jeho použitím na nákup užitkového vozidla. 

   

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 0518/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh prominutí a odpisu nedobytné pohledávky 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - 

Sociální a ošetřovatelské služby 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 0519/2020, 

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
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 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 0520/2020, 

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. „C5
“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" movitého 

majetku - souboru laviček, ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeného 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 0521/2020, 

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. „C6
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem 

"Rekonstrukce přípojky vodovodu a kanalizace ul. U Hercovky, Praha 8" 

na pozemcích parc. č. 654/1 a 654/9 oba na k. ú. Libeň, obec Praha. 

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 0522/2020, 

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. „C7
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního 

a podzemního vedení veřejné komunikační sítě "Optické připojení MKS 

Molákova, Molákova 580/26 Praha 8" na pozemku parc. č. 693/166 

na k. ú. Karlín, obec Praha. 

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 0523/2020, 

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. „C8
“ 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 

   

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 

 

  



 

 

strana 14/20 

 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "dárcem", a spolkem R TEAM z. s., Praha 5 

jako "obdarovaným". 

   

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 0524/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh smlouvy o účtu s názvem "Fond rozvoje Městské části 

Praha 8", vedeného u České spořitelny, a. s. (k usn. č. Usn ZMC 041/2019). 

   

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 0525/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C11
“ Návrh žádosti hl. m. Praze o rozložení splátek poskytnuté 

dotace na Výstavbu budovy Nová Palmovka. 

   

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 0526/2020, 

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. „C12
“ Návrh uzavření Rámcové smlouvy o poskytování 

služeb drobné údržby a oprav mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá 

správa majetku a služeb a. s. 

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 0527/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Českou republikou – Hasičským záchranným 

sbor hlavního města Prahy. 

   

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 0528/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh upravených „Pravidel pro udělení čestného občanství MČ 

Prahy 8“ (k usn. č. Usn RMC 0675/2016) (materiál pro ZMČ). 

   

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 0529/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C15
“ Návrh vzorového textu „Nájemní smlouvy“ k zapůjčení 

mobilního kluziště ve vlastnictví MČ Praha 8 k dočasnému užívání jinému 

nájemci a doplnil přílohu důvodové zprávy.  

   

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0530/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh souhlasu s umístěním sochy či plastiky 

připomínající Jindřišku Novákovou, žačku ZŠ Bohumila Hrabala, 

před budovou školy ZŠ Bohumila Hrabala při ulici Zenklova v Praze 8 – Libni. 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Bc. Švarc. 

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 0531/2020, 

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. 5 ke "Smlouvě o dílo" 

č. 2017/0888/OPS.DVZ (č. 841/5502/23/17). 

   

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 0532/2020, 

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. „C18
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 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 0533/2020, 

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. „C19
“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

v Domech s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy 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 0534/2020, 

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. „C20
“ Návrh odložení plateb části nájemného za pronájem 

prostorů sloužících podnikání, ve svěřené správě Městské části Praha 8, 

v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a doplnil návrh usnesení. 

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 takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0535/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 18/20 

 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny 

ředitelce příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 8 - Osmička 

pro rodinu. 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0536/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá 

správa majetku a služeb a. s. 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C22
“ K "Účetní závěrce" a ke "Zprávě o vztazích" 

společnosti Osmá správa majetku a služeb a. s., za rok 2019. 

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, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s. po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0537/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C23
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění opravy 

2 telefonních ústředen". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0538/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 16 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“.  

 

 

K bodu 16 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 

 

Místostarosta MČ p. Vítek – přítomné informoval, že usnesení 

č. Usn RMC 0414/2020 a č. Usn RMC 0415/2020, která byla projednána radou 

městské části dne 30. září 2020, by měla být na doporučení Magistrátu 

hl. m. Prahy projednána na Zastupitelstvu městské části Praha 8. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Bc. Mutl. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování unblock o zařazení 

těchto usnesení na pořad jednání ZMČ Praha 8 dne 16. prosince 2020. 

 

Rada MČ po diskusi rozhodla o jejich 

zařazení na pořad jednání 

12. Zastupitelstva městské části 

Praha 8, (všemi 7 hlasy přítomných 

radních MČ). 

 

 

K bodu 17 

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 2. prosince 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 2. prosince 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 75. schůzi Rady MČ ve 14:35 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0502/2020 až Usn RMC 0538/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


