Zápis
ze 101. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 1. září 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“);
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. Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
p.

Omluveni: pp. Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
101. 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 ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ
místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 101. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu z 99. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. srpna
2021 (str. 4)
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2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2101/2,
2103/2, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn.
č. Usn RMC 0793/2017, č. Usn RMC 0546/2018, č. Usn RMC 0093/2019,
č. Usn RMC 0111/2019 a č. Usn RMC 0322/2021) (str. 5)
3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2102/10,
2102/13, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn.
č. Usn RMC0793/2017, č. Usn RMC 0546/2018, č. Usn RMC 0093/2019,
č. Usn RMC 0111/2019 a č. Usn RMC 0322/2021) (str. 5)
4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu částí pozemků (délka
pronájmu neuvedena, vždy o výměře cca 30 m2), variantně parc. č. 2987/1
nebo parc. č. 2807/1, 3876/3 nebo parc. č. 3876/1, všechny na k. ú. Libeň
v Praze 8 (oblast Na Hájku) (str. 6)
5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 13/21, 13/22,
13/23, 13/29, 13/30, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn.
č. Usn RMC 0571/2019, č. Usn RMC 0285/2019, č. Usn RMC 0494/2019,
č. Usn RMC 0481/2020, č. Usn ZMC 011/2019 a č. Usn ZMC 035/2019) (str. 6)
6. Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a společností
Zenklova 215 s.r.o. (k usn. č. Usn ZMC 035/2019 a č. Usn RMC 0414/2020)
(str. 7)
7. Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a investorem
PhDr. Radmilem
Konvalinkou
(k usn.
č. Usn ZMC 035/2019
a č. Usn RMC 0414/2020) (str. 7)
8. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o zajištění neadresné distribuce
časopisu "Osmička" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Distribuce časopisu městské části Praha 8 "Osmička" (str. 8)
9. Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 8)
10. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemena" umístění kanalizační a vodovodní přípojky včetně průjezdu a průchodu
pod názvem akce "Domov pro seniory Trousilova" na pozemku parc. č. 2547
na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 9)
11. Návrh revokace usnesení č. 0108/8.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8
ze dne 14. března 2007 a k návrhu nových "Pravidel pro stanovení výše příplatku
za vedení a poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských
a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 ("obcí") podle ust. § 8 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“
(str. 9)
12. Návrh uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 8 a spol. SOP a. s. - Prodej
komunálního vozidla (str. 10)
13. Návrh výzvy více zájemcům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy
v rámci výběrového řízení „Soutěž – Prodej komunálních vozidel“ (str. 10)
14. 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. 15)

strana 2/16

15.

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. 15)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 10 až 15)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 13. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" mezi MČ Praha 8
a spolkem Trenéři ve škole, z. s. (str. 10),

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu mezi Městskou částí
Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, jako "pronajímatelem"
a pobočným spolkem Kolpingova rodina Praha 8 (IČO: 493 67 404), se
sídlem
na adrese
Bohnická 3/32,
181 00 Praha 8
Bohnice,
jako "nájemcem", na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 11),
ozn. „C2“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektu
ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob a Městské části
Praha 8 – čp. 288, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 17, 186 00 Praha 8
(str. 11),
ozn. „C3“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v rámci
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného
ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 396, prostor č. 602, na k. ú. Libeň
a na adrese Vacínova 5, 181 00 Praha 8 - Libeň (str. 11),
ozn. „C4“ 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
"Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička" (str. 12),
ozn. „C5“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 12),
ozn. „C6“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– částí pozemků parc. č. 841/41, parc. č. 843/3, parc. č. 769/10,
parc. č. 844/22, vše k. ú. Karlín (str. 12),
ozn. „C7“ Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 124,
na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 (str. 13),
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ozn. „C8“ Návrh rozpočtových opatření Městské části
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 13),

Praha 8

ozn. „C9“ Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 (str. 13),

(k usn.
na funkci

ozn. „C10“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37 b
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (str. 14),
ozn. „C11“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu“ nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– části pozemku parc. č. 2236, na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 14),
ozn. „C12“ Návrh uzavření „Nájemní smlouvy“ o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou
službou – na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 14)
a
ozn. „C13“ Návrh námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do společného
řízení stavby „Bytový dům Novákových – zástavba proluky“, Praha 8 –
Libeň, ul. Novákových na pozemcích 3482, 3483, 3484, 3937/1 a 3931,
vše v katastrálním území Libeň v Praze 8 (str. 15).
K navrženému pořadu jednání 101. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 101. schůze schválila jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu z 99. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. srpna 2021
K zápisu z 99. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. srpna 2021
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 99. schůze,
konané dne 11. srpna 2021, schválila
jednomyslně
(všemi
8 hlasy
přítomných radních MČ).
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K bodu 2
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2101/2, 2103/2,
oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn. č. Usn RMC 0793/2017,
č. Usn RMC 0546/2018, č. Usn RMC 0093/2019, č. Usn RMC 0111/2019
a č. Usn RMC 0322/2021)
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 0385/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2102/10, 2102/13,
oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn. č. Usn RMC0793/2017,
č. Usn RMC 0546/2018, č. Usn RMC 0093/2019, č. Usn RMC 0111/2019
a č. Usn RMC 0322/2021)
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 0386/2021,
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 pronájmu částí pozemků (délka pronájmu
neuvedena, vždy o výměře cca 30 m2), variantně parc. č. 2987/1 nebo parc. č. 2807/1,
3876/3 nebo parc. č. 3876/1, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Na Hájku)
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 0387/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 13/21, 13/22, 13/23,
13/29, 13/30, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn.
č. Usn RMC 0571/2019, č. Usn RMC 0285/2019, č. Usn RMC 0494/2019,
č. Usn RMC 0481/2020, č. Usn ZMC 011/2019 a č. Usn ZMC 035/2019)
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 0388/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 6
Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a společností
Zenklova 215 s.r.o. (k usn. č. Usn ZMC 035/2019 a č. Usn RMC 0414/2020)
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 0389/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a investorem
PhDr. Radmilem
Konvalinkou
(k usn.
č. Usn ZMC 035/2019
a č. Usn RMC 0414/2020)
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 0390/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 8
Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o zajištění neadresné distribuce
časopisu "Osmička" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Distribuce
časopisu městské části Praha 8 "Osmička"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže
a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek.
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 0391/2021,
které je přílohou zápisu.
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování
bylo:
7 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 9
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
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 0392/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 10
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena"
umístění kanalizační a vodovodní přípojky včetně průjezdu a průchodu pod názvem
akce "Domov pro seniory Trousilova" na pozemku parc. č. 2547 na k. ú. Kobylisy,
obec Praha
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 0393/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 11
Návrh revokace usnesení č. 0108/8.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8
ze dne 14. března 2007 a k návrhu nových "Pravidel pro stanovení výše příplatku
za vedení a poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských
a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 ("obcí") podle ust. § 8 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
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 0394/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 12
Návrh uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 8 a spol. SOP a. s.
komunálního vozidla

- Prodej

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 0395/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 13
Návrh výzvy více zájemcům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy v rámci
výběrového řízení „Soutěž – Prodej komunálních vozidel“
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 0396/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
K bodu 14 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C“
Návrh
uzavření
"Smlouvy
o poskytování
služeb"
mezi MČ Praha 8 a spolkem Trenéři ve škole, z. s.
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 0397/2021,
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. „C1“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu
mezi Městskou částí Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8,
jako "pronajímatelem" a pobočným spolkem Kolpingova rodina Praha 8
(IČO: 493 67 404), se sídlem na adrese Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8 Bohnice, jako "nájemcem", na k. ú. Kobylisy v Praze 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 0398/2021,
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. „C2“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu
v objektu ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob a Městské
části Praha 8 – čp. 288, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 17,
186 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 0399/2021,
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. „C3“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného
ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 396, prostor č. 602, na k. ú. Libeň
a na adrese Vacínova 5, 181 00 Praha 8 - Libeň.
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 0400/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C4“ 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 "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička".
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
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 0401/2021,
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. „C5“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu
v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0402/2021,
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 uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 841/41, parc. č. 843/3,
parc. č. 769/10, parc. č. 844/22, vše k. ú. Karlín.
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 0403/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

strana 12/16

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek s uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 124,
na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 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 0404/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C8“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) a doporučil úpravu v návrhu
usnesení.
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Tatranský a Mgr. Bc. Mutl.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o takto
upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0405/2021,
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. „C9“ Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení
na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3.
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 0406/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele
dle ustanovení § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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 0407/2021,
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. „C11“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu“ nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2236, na k. ú. Libeň v Praze 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 0408/2021,
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 „Nájemní smlouvy“ o nájmu bytu
v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Libeň 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 0409/2021,
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. „C13“ Návrh námitek Městské části Praha 8 jako
účastníka řízení do společného řízení stavby „Bytový dům Novákových –
zástavba proluky“, Praha 8 – Libeň, ul. Novákových na pozemcích 3482, 3483,
3484, 3937/1 a 3931, vše 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 0410/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 14 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 14 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 15
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 22. září 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 22. září 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 101. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0385/2021 až Usn RMC 0410/2021

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatelka zápisu:
....……........…………………………...
Mgr. Vladimíra L u d k o v á
místostarostka Městské části Praha 8
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