Zápis
ze 78. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve čtvrtek dne 17. prosince 2020 od 11:30 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. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ,
p. Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
p.

Omluvena: p. Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
78. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“)
v 11:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ, místostarostka MČ
pí Mgr. Ludková se dostavila při projednávání 2. bodu navrženého programu jednání.
Ověřovatel zápisu
Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ
uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 78. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu ze 76. schůze
dne 2. prosince 2020 (str. 3)

Rady
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městské

části

Praha 8

konané

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Návrh předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (str. 4)
Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o nájmu pozemku" mezi Servisním
střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem
FK Admira Praha z. s. (str. 4)
Návrh čerpání Fondu investic Základní školou a mateřskou školou, Praha 8,
U Školské zahrady 4 (str. 4)
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" mezi Lidovým bytovým družstvem Praha 8,
se sídlem V Zahradách 21, 180 00 Praha 8 – Libeň a Městskou částí Praha 8
(str. 5)
Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění a podpora datové
konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8" (str. 5)
Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Dodávka, instalace, nastavení a zprovoznění
páskové knihovny s příslušenstvím" (str. 6)
Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery" (str. 6)
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 7)
Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (str. 7)
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8,
na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou (str. 8)
Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8
a společností Osmá správa majetku a služeb a.s. (str. 8)
Návrh odvolání Mgr. Ing. Jaroslava Kašpárka z funkce vedoucího odboru
dopravy Úřadu městské části Praha 8 (str. 9)
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu ve vlastnictví Bytového
družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 97,
prostor č. 506, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 40, 186 00 Praha 8 - Karlín
(str. 9)
Různé
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)
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek přítomné informoval o zařazení bodu 15 k návrhu námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení o povolení odstranění
stavby "Objektu občanské vybavenosti čp. 344, K Ládví 4, Praha 8", na pozemcích
parc. č. 627/1, 627/2, 626/71, 626/72, 626/73, všechny na k. ú. Čimice, bodu 16 –
k návrhu
podání
výpovědi
Smlouvy
o nájmu
nebytových
prostorů
ev. č. SM/2003/0536 ze dne 17. června 2003 ve znění pozdějších dodatků, týkající se
prostorů v objektu polikliniky Mazurská - čp. 484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, mezi
Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a společností BENU Česká republika,
a.s., jako "nájemcem" a bodu 17 – k návrhu podání výpovědi Smlouvy o nájmu
nebytových prostorů ev. č. SM/2001/1128 ze dne 26.8.2001 ve znění pozdějších
dodatků, týkající se prostorů v objektu polikliniky Mazurská - čp.·484 Mazurská 2,
Praha 8 - Troja, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a paní MUDr.
Květoslavou Navrátilovou, jako "nájemcem", které budou projednány za bodem 14
navrženého pořadu jednání.
K navrženému pořadu jednání 78. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 78. schůze schválila jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu ze 76. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. prosince
2020
K zápisu ze 76. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. prosince
2020 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 76. schůze,
konané dne 2. prosince 2020, schválila
jednomyslně
(všemi
7 hlasy
přítomných radních MČ).
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K bodu 2
Návrh předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0597/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě o nájmu pozemku" mezi Servisním
střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem FK Admira
Praha z. s.
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Hřebík, Ph.D.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0598/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh čerpání Fondu investic Základní školou a mateřskou školou, Praha 8, U Školské
zahrady 4
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0599/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" mezi Lidovým bytovým družstvem Praha 8, se
sídlem V Zahradách 21, 180 00 Praha 8 – Libeň a Městskou částí Praha 8
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros.
V diskusi vystoupili pp. Bc. Švarc, Gros a Vítek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0600/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 6
Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění a podpora datové konektivity
pro objekty ÚMČ Praha 8"
Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
pí Bc. Hejná, pověřená vedením odboru informatiky (OI) 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 0601/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 7
Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Dodávka, instalace, nastavení a zprovoznění páskové knihovny
s příslušenstvím"
Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
pí Bc. Hejná, pověřená vedením OI ÚMČ
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros.
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský, Gros, Vítek, Bc. Švarc a Mgr. Paulus.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0602/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 8
Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery"
Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
pí Bc. Hejná, pověřená vedením OI 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 0603/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 9
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 0604/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 10
Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0605/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 11
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov,
182 00 Praha 8, na dobu neurčitou
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ
Materiál uvedl uvolnění radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0606/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 12
Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a společností
Osmá správa majetku a služeb a.s.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolnění radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0607/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 13
Návrh odvolání Mgr. Ing. Jaroslava Kašpárka z funkce vedoucího odboru dopravy
Úřadu městské části Praha 8
Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek a uvolněný radní MČ
p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Slabihoudek, JUDr. Rambousek 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 0608/2020,
které je přílohou zápisu.
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování
bylo:
7 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 14
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu ve vlastnictví Bytového
družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 97, prostor
č. 506, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 40, 186 00 Praha 8 - Karlín
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolnění 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 0609/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 15
Návrh k návrhu námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení o povolení
odstranění stavby "Objektu občanské vybavenosti čp. 344, K Ládví 4, Praha 8",
na pozemcích parc. č. 627/1, 627/2, 626/71, 626/72, 626/73, všechny na k. ú. Čimice.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolnění radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Vítek, Gros a Slabihoudek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0610/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 16
Návrh podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostorů ev. č. SM/2003/0536
ze dne 17. června 2003 ve znění pozdějších dodatků, týkající se prostorů v objektu
polikliniky Mazurská - čp. 484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, mezi Městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem" a společností BENU Česká republika, a.s.,
jako "nájemcem"
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolnění radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Vítek 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 0611/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 17
Návrh podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostorů ev. č. SM/2001/1128
ze dne 26.8.2001 ve znění pozdějších dodatků, týkající se prostorů v objektu
polikliniky Mazurská - čp.·484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, mezi Městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem" a paní MUDr. Květoslavou Navrátilovou,
jako "nájemcem"
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolnění radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Vítek 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 0612/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 18
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
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. – přítomné požádal o zmocnění ve věci
odvolání proti rozhodnutí – společné povolení, Rezidence Bohnická, s.r.o.,
(IČO: 05472661), Opletalova 922/8, Praha 1., název stavby: Bytové domy
Bohnice, ul. U Skalky. Čj.: MCP8373326/2020.
V diskusi vystoupili pp. Gros, Vítek a Ing. Hřebík, Ph.D.
Rada MČ po projednání zplnomocnění
uvolněného
radního
MČ
p. Ing. Tomáše
Hřebíka,
Ph.D.
schválila jednomyslně, (všemi 7 hlasy
přítomných radních MČ).
(Hlasování
nebyl
přítomen
místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský,
který v předsálí vyřizoval neodkladnou
záležitost.)
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 78. schůzi Rady MČ v 11:55 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0597/2020 až Usn RMC 0612/2020

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Ing. Tomáš H ř e b í k, Ph.D.
uvolněný radní Městské části Praha 8
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