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Z á p i s 
ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; 

Ing. Šašek a Ing. Matoušová (= 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. P. Veselý, 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,  
          Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, (= 2 radní MČ), 
          Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný  
          předseda kontrolního výboru ZMČ. 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostu MČ p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA. 
  

Rada MČ schválila místostarostu MČ 
p. PhDr. Ing. Fichtnera, MBA 
ověřovatelem zápisu ze své 
112. schůze.  
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 112. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu ze 110. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 25. dubna 2018 (str. 5) 
  2. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Projekt úprav veřejných prostranství v okolí 
křižovatky Palmovka" (str. 5) 

  3. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 100 747,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 17, v domě čp. 46, 
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 51, 186 00 Praha 8 (materiál pro ZMČ) 
(str. 6) 

  4. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 130 649,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 109, v domě 
čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8 (materiál 
pro ZMČ) (str. 6) 

  5. Návrh textů "Dohody o spolupráci", "Kupní smlouvy" a "Finanční záruky", 
týkajících se majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy 
Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 767/203 ("ostatní plocha - manipulační 
plocha"), na k. ú. Karlín v Praze 8 (str. 7) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 2621/11, 2621/16, 2621/17, 
2621/146, vše na k. ú. Kobylisy a pozemek parc. č. 527/46 na k. ú. Střížkov, 
obec Praha (str. 7) 

  7. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické 
osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 
(str. 8) 

  8. Návrh jmenování "výběrové komise" za účelem rozdělení dotací (mikrograntů) 
z rozpočtu městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru 
městské části Praha 8 pro rok 2018 (k usn. č. Usn RMC 0076/2018) (str. 8) 

  9. Návrh znění "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (mikrograntu) 
z rozpočtu městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru 
městské části Praha 8 na rok 2018" (k usn. č. Usn RMC 0076/2018) (str. 9) 

10. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní PhDr. Marii 
Petrželové (materiál pro ZMČ) (str. 9) 

11. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Josefu Vojtovi 
(materiál pro ZMČ) (str. 10) 

12. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ing. Františku 
Suchému (materiál pro ZMČ) (str. 10) 

13. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 
jako "dárcem", a Spolkem přátel sídliště Ďáblice, jako "obdarovaným" (str. 10) 
Materiály k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

14. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků 
parc. č. 3829/7, 2318/4, 2318/5, 2318/6 na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví 
Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 12) 
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15. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu pronajatého jako "azylový 
byt" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy 
Městské části Praha 8, na k. ú. Karlín v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8 
a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. (str. 13) 

16. 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 - čp. 1151 na k. ú. Kobylisy a na adrese 
Burešova 12, 182 00 Praha 8, pronajatém Sociálním a ošetřovatelským službám 
Praha 8, na dobu neurčitou (str. 13) 

17. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 534, 
na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou 
(str. 13) 

18. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 
Praha 8 – prostor č. 505, čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 
182 00 Praha 8 (str. 13) 

19. Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Bojasova 1 (str. 14) 
20. Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Řešovská 8 (str. 14) 
21. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o výkonu technického dozoru 

stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
č. 2018/0048/OPS.DVZ" při realizaci stavby „Rekonstrukce zadního traktu 
Libeňského zámku“ (str. 14) 

22. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8, plánovaného 
na 27. června 2018 (str. 14) 

23. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 
Praha 8 (SOS Praha 8) (str. 14) 

24. 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 2017 do 30. dubna 2018, a k návrhu 
stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, 
pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. 
listopadu 2017 do 30. dubna 2018 (materiál pro ZMČ) (str. 15) 

25. 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. 16) 

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. 16) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 11 až 12, 15) 
26. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 16) 
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Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 13. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C2“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 11), 
 
ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2594/12 

a části pozemku parc. č. 2594/1 (dle GP č. 3621-100/2012 nově označena 
jako parc. č. 2594/14 o výměře 1412 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita 
Labuťka) (k usn. č. Usn RMC 0482/2014, č. Usn RMC 0909/2014, 
č. Usn RMC 0097/2016) (str. 11) 

a 
ozn. „C6“ Návrh výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější 

nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 
(VŘ ze dne 02.05.2018) (k usn. č. Usn RMC 0470/2017) (str. 12), 

 
Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 24. bodu 

pořadu jednání, byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 
 
ozn. „C“ Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele 

Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 (str. 15), 
 
ozn. „C1“ Návrh "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2017 (k usn. 

č. Usn RMC 0625/2016, č. Usn RMC 0712/2017, č. Usn ZMC 002/2017 
a č. Usn ZMC 043/2016) (materiál pro ZMČ) (str. 15), 

 
ozn. „C3“ Návrh VII. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“ 

v platném znění (str. 15) 
a 
ozn. „C5“ Návrh uzavření 7 "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, na dobu určitou 
(str. 15). 

 
Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že bod 22, který je zařazený 

do operativního projednávání bude schvalovaný s úpravou v příloze usnesení. 
 

K navrženému pořadu jednání 112. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 
Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 112. schůze schválila.  
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 1 
Schválení zápisu ze 110. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 25. dubna 
2018 
 

K zápisu ze 110. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 25. dubna 
2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 110. schůze, 
konané dne 25. dubna 2018, schválila. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 2 
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Projekt úprav veřejných prostranství v okolí křižovatky 
Palmovka" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ 
Omluvená: pí Bc. Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 

21 odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ, 
  

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0214/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 3 
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 100 747,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 17, v domě čp. 46, 
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 51, 186 00 Praha 8 (materiál pro ZMČ) 
 
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0215/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 4 
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 130 649,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 109, v domě čp. 1172, 
na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8 (materiál pro ZMČ) 
 
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0216/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 5 
Návrh textů "Dohody o spolupráci", "Kupní smlouvy" a "Finanční záruky", týkajících 
se majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 
– pozemku parc. č. 767/203 ("ostatní plocha - manipulační plocha"), na k. ú. Karlín 
v Praze 8 
 
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0217/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 6 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 2621/11, 2621/16, 2621/17, 2621/146, 
vše na k. ú. Kobylisy a pozemek parc. č. 527/46 na k. ú. Střížkov, obec Praha 
 
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0218/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 7 
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 
 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0219/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 8 
Návrh jmenování "výběrové komise" za účelem rozdělení dotací (mikrograntů) 
z rozpočtu městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru městské 
části Praha 8 pro rok 2018 (k usn. č. Usn RMC 0076/2018) 
 

 
Materiál uvedla radní MČ pí Ing. Matoušová. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0220/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 9 
Návrh znění "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu 
městské části Praha 8 na zvelebování vzhledu veřejného prostoru městské části 
Praha 8 na rok 2018" (k usn. č. Usn RMC 0076/2018) 
 

 
Materiál uvedla radní MČ pí Ing. Matoušová. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0221/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 10 
Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 paní PhDr. Marii Petrželové 
(materiál pro ZMČ) 
 

 
Materiál uvedl místostarosta p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení 

předkladatelky uvolněné radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonové. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0222/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 6 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 11 
Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Josefu Vojtovi 
(materiál pro ZMČ) 
 

 
Materiál uvedl místostarosta p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení 

předkladatelky uvolněné radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonové. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0223/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 6 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 12 
Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ing. Františku Suchému 
(materiál pro ZMČ) 
 

 
Materiál uvedl místostarosta p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení 

předkladatelky uvolněné radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonové. 
V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D., PhDr. Ing. Fichtner, MBA, Nepil 

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

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0224/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 6 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 13 
Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", 
a Spolkem přátel sídliště Ďáblice, jako "obdarovaným" 
 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0225/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 6 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 25 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 
Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 001/2018) (informace pro ZMČ). 
Omluvená: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

   
Předkladatel přítomné upozornil, že tento návrh usnesení i jeho příloha 

bude upraven. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0226/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 6 hlasy přítomných radních 
MČ). 

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

pod ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku 
parc. č. 2594/12 a části pozemku parc. č. 2594/1 (dle GP č. 3621-100/2012 
nově označena jako parc. č. 2594/14 o výměře 1412 m2) na k. ú. Libeň 
v Praze 8 (lokalita Labuťka) (k usn. č. Usn RMC 0482/2014, 
č. Usn RMC 0909/2014, č. Usn RMC 0097/2016). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta 

městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0227/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C6“ Návrh výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" 
o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 (VŘ ze dne 02.05.2018) (k usn. č. Usn RMC 0470/2017). 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0228/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.). 

 
 
Operativní rozhodování Rady MČ 

 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, C, C1, C3, C5. 
 

Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhů, 

                           1 se zdržel hlasování. 
 
 
K bodu 14 
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 3829/7, 
2318/4, 2318/5, 2318/6 na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy 
Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0229/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 15 
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu pronajatého jako "azylový byt" 
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8, na k. ú. Karlín v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností 
Osmá správa majetku a služeb a.s. 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0230/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 16 
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 - čp. 1151 na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8, 
pronajatém Sociálním a ošetřovatelským službám Praha 8, na dobu neurčitou 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0231/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 17 
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 534, na 
k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0232/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 18 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 
8 – prostor č. 505, čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 
182 00 Praha 8 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0233/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 19 
Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Bojasova 1 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0234/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 20 
Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Řešovská 8 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0235/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 21 
Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o výkonu technického dozoru 
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
č. 2018/0048/OPS.DVZ" při realizaci stavby „Rekonstrukce zadního traktu 
Libeňského zámku“ 
Starosta MČ p. Petrus. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0236/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 22 
Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8, plánovaného 
na 27. června 2018 
Starosta MČ p. Petrus. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0237/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 23 
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
(SOS Praha 8) 
Starosta MČ p. Petrus. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0238/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 24 
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 2017 do 30. dubna 2018, a k návrhu stanovení 
výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem 
sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2017 do 30. dubna 
2018 (materiál pro ZMČ) 
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0239/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

 
„C“    Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele Základní 

školy, Praha 8, Hovorčovická 11 - Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil 
   

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0240/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C1“ Návrh "Závěrečného účtu" Městské části Praha 8 za rok 2017 (k usn. 

č. Usn RMC 0625/2016, č. Usn RMC 0712/2017, č. Usn ZMC 002/2017 a č. 
Usn ZMC 043/2016) (materiál pro ZMČ) - Místostarosta MČ 
p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA 

   
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0241/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C3“  Návrh VII. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“ 

v platném znění - Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek 
   

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0242/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C5“  Návrh uzavření 7 "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, na dobu určitou - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0243/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 25 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 25 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 
 

Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 
neuplatnil. 
 
 
K bodu 26 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Starosta MČ p. Petrus uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 
Praha 8, plánované na středu dne 6. června 2018 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 6. června 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
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Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 
i přísedícím za jejich aktivní účast a 112. schůzi Rady MČ ve 13:50 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0214/2018 až Usn RMC 0243/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
PhDr. Ing. Matěj   F i ch t n e r, MBA 
místostarosta Městské části Praha 8 
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