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Z á p i s 
ze 119. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 5. září 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. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, Ing. Šašek 
a Ing. Matoušová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 
dále též jen „radní MČ“); 

 
p.  Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný 

předseda kontrolního 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. 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. 
 

Host:  pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

119. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ radní 

MČ pí Ing. Matoušovou. 
  

Rada MČ schválila radní MČ 
pí Ing. Matoušovou ověřovatelkou 
zápisu ze své 119. schůze jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 119. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu ze 117. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. srpna 

2018 (str. 4) 
  2. Návrh projednání "Studie veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka - 

řešení předprostoru nové budovy úřadu MČ Praha 8" (str. 4) 
  3. Návrh projednání dokumentu "Urbanistická vize lokality Palmovecký kopec" 

(str. 2) 
  4. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí", a to pozemku 

parc. č. 1307/1 na k. ú. Troja (str. 4) 
  5. Návrh uzavření "Smlouvy o podnájmu nemovitých věcí", a to pozemku 

parc. č. 2364/507 na k. ú. Kobylisy (str. 5) 
  6. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí", a to objektu čp. 40 

na pozemku parc. č. 8 a část pozemku parc. č. 5/1, vše na k. ú. Libeň (str. 5) 
  7. Návrh uzavření Dodatku č. 3 ke "Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání“ 

v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v kulturním 
domě „LÁDVÍ“, se sídlem na adrese Binarova čp. 1661 (Burešova č. or. 2), 182 
00 Praha 8 – Kobylisy (str. 6) 

  8. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 
č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 6) 

  9. Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba 
sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8" (str. 7) 

10. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Kollárova 16 uzavřené v rámci věcného 
břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 
části Praha 8 – čp. 171, prostor č. 503, na k. ú. Libeň a na adrese Kollárova 16, 
186 00 Praha 8 (str. 7) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 153, 
prostor č. 509, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 41, 186 00 Praha 8 (str. 8) 

12. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 
Praha 8 – v domě čp. 780, prostor 124, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 
181 00 Praha 8 (str. 8) 

13. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci břemene 
služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 
– v domě čp. 12, prostor 507, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 
186 00 Praha 8 (str. 9) 

14. Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad rámec běžné 
údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 224 na adrese Pod Čimickým hájem 10, 
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 9) 
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15. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí 
nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 
Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 158 "a" o výměře 3 m2 
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku 
parc. č. 159 "b" o výměře 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159 
o výměře 281 m2), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 10) 

16. Návrh 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. 2596/68 o výměře 49 m2, 
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 10) 

17. Návrh uzavření "Dodatku č. 7" ke Smlouvě o nájmu tepelného hospodářství 
a o výkonu dalších práv a povinností, včetně souhlasu majitele s provozováním 
licencovaných činností sk. 31 - Výroba tepla, a sk. 32 - Rozvod tepla, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Správa 
tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (str. 11) 

22. 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. 13) 

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. 13) 

 
  Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že zařazuje na dnešní schůzi RMČ 

materiály, které byly staženy na radě dne 29. 8. pod čísly 8, 9 a „C3“, a to jako 
body 18, 19 a 20. 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, přítomné informoval, že 

zařazuje na dnešní schůzi RMČ materiál - Zprávu o činnosti obchodní korporace 
Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o., jako bod 21. 

 
Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D., přítomné informoval, že stahuje 

z projednávání na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 3. bod navrženého pořadu 
jednání. 
 

K navrženému pořadu jednání 119. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 
Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 119. schůze schválila.  
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 1 
Schválení zápisu ze 117. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. srpna 2018 
 

K zápisu ze 117. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. srpna 2018 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 117. schůze, 
konané dne 8. srpna 2018, schválila.  
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 2 
Návrh projednání "Studie veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka - 
řešení předprostoru nové budovy úřadu MČ Praha 8" 
 

 
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 0394/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 4 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí", a to pozemku parc. č. 1307/1 
na k. ú. Troja 
 

 
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 0395/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 5 
Návrh uzavření "Smlouvy o podnájmu nemovitých věcí", a to pozemku 
parc. č. 2364/507 na k. ú. Kobylisy 
 

 
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 0396/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 6 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí", a to objektu čp. 40 na pozemku 
parc. č. 8 a část pozemku parc. č. 5/1, vše na k. ú. Libeň 
 

 
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 0397/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 7 
Návrh uzavření Dodatku č. 3 ke "Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání“ 
v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v kulturním domě 
„LÁDVÍ“, se sídlem na adrese Binarova čp. 1661 (Burešova č. or. 2), 182 00 Praha 8 
– Kobylisy 
 
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
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 0398/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 8 
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) 
(informace pro ZMČ) 
 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
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 0399/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 9 
Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. 
Hrabala, Praha 8" 
 
Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 
 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
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 0400/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 10 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Kollárova 16 uzavřené v rámci věcného břemene 
služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – 
čp. 171, prostor č. 503, na k. ú. Libeň a na adrese Kollárova 16, 186 00 Praha 8 
 
Přizvaný: 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 0401/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 11 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 153, prostor č. 509, 
na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 41, 186 00 Praha 8 
 
Přizvaný: 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 usnesení 
nepřijala. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
2 pro přijetí návrhu, 
6 se zdrželo hlasování.) 

 
 
K bodu 12 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 
Praha 8 – v domě čp. 780, prostor 124, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 
181 00 Praha 8 
 
Přizvaný: 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 0402/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 13 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci břemene 
služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – 
v domě čp. 12, prostor 507, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 
 
Přizvaný: 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 0403/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 14 
Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad rámec běžné 
údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy 
Městské části Praha 8 – čp. 224 na adrese Pod Čimickým hájem 10, na k. ú. Bohnice 
v Praze 8 
 
Přizvaný: 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 0404/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 15 
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí 
nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 
Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 158 "a" o výměře 3 m2 (vzniklého 
oddělením z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku parc. č. 159 "b" 
o výměře 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159 o výměře 281 m2), 
vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (materiál pro ZMČ) 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil, který navrhl změnu v návrhu 

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

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0405/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 16 
Návrh 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. 2596/68 o výměře 49 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (materiál 
pro ZMČ) 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil, který navrhl změnu v návrhu 

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

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0406/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Před projednáváním bodu 17 odešla z jednání RMČ uvolněná radní MČ 
pí Ing. Kroutil. 
 
K bodu 17 
Návrh uzavření "Dodatku č. 7" ke Smlouvě o nájmu tepelného hospodářství 
a o výkonu dalších práv a povinností, včetně souhlasu majitele s provozováním 
licencovaných činností sk. 31 - Výroba tepla, a sk. 32 - Rozvod tepla, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Správa 
tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil, který navrhl změnu v návrhu 

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

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0407/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 18 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Rekonstrukce okolí bikrosové dráhy - nová startovací rampa 
pro BMX areál TJ Slovan Bohnice" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus, který navrhl změnu v návrhu usnesení. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0408/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 

                                                                2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 19 
Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění - vypracování projektové dokumentace a související inženýrská 
činnost k akci „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“ 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvený: p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus, který navrhl změnu v návrhu usnesení. 
V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D. a Petrus. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0409/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
 
 

K bodu 20 
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka - I. etapa" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus., který navrhl změnu v návrhu usnesení. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0410/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 21 
ke Zprávě o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části 
(MČ) Praha 8 s.r.o. (informace pro ZMČ)  
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, který navrhl 

změnu v návrhu usnesení. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0411/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 

                                                                1 se zdrželi hlasování.) 
 
 
K bodu 22 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 22 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. 
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Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 
i přísedícím za jejich aktivní účast a 119. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0394/2018 až Usn RMC 0411/2018 
 
 
 

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

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatelka zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
Ing. Hana   M a t o u š o v á 
radní Městské části Praha 8 
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