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Z á p i s 

ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 18. srpna 2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Jiří Vítek.; Bc. Švarc, Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. 

Paulus (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní 

MČ“); 

 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

Omluveni: p. Mgr. Tatranský, Slabihoudek,  (= 2 radní MČ). 

 pí  Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

 p. 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), 

  p. Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

100. 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 5 členů Rady MČ, místostarosta 

p. Mgr. Tatranský a radní p. Slabihoudek MČ svoji nepřítomnost a místostarostka 

pí Mgr. Ludková svůj pozdější příchod předem řádně omluvili. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ radního 

MČ p. Mgr. Pauluse. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 100. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 98. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 

28. července 2021 (str. 4) 
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  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č.·2596/145 

na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ul. Modřínová) (str. 5) 

  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k žádosti o uzavření dodatku nájemní 

smlouvy pro část pozemku parc.č. 767/201 na k.ú. Karlín v Praze 8 (vyznačení 

dotčené části pozemku chybí), který prodlouží nájemní smlouvu do roku 2030 

a rozšíří účel nájmu na pořádání kulturních akcí, výstav, koncertů pod širým 

nebem a obdobným účelům, tj. konání kulturních a společenských akcí (veškeré 

bližší informace o záměrech chybí), oblast Rohanského ostrova (str. 5) 

  4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č. 2596/111 

na k.ú. Kobylisy v Praze 8  (při ul. Modřínová) (str. 6) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 2594/1 

o výměře cca 148 m2 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ul. K Ovčínu) 

(str. 6) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc.č.·693/288 

(o výměře 14 m2, ve vlastnictví žadatele) za část pozemku parc.č. 693/146 

(o výměře cca 1154 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy), oba na k.ú. Karlín 

v Praze 8 (ul. Za Invalidovnou a Molákova) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc.č. 1012/39 o výměře cca 10 m2 na k.ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti 

Drahaňského potoka) (str. 7) 

  8. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu RNDr. Miloslavu 

Štulcovi (materiál pro ZMČ) (str. 8) 

  9. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu Špinkovi 

(materiál pro ZMČ) (str. 8) 

10. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ondřeji Hrabovi 

(materiál pro ZMČ) (str. 9) 

11. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí 

roku 2021 (materiál pro ZMČ) (str. 9) 

12. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 10) 

13. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (informace pro ZMČ) 

(str. 10) 

14. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 15. září 2021 (str. 10) 

15. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 165 638,00·Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovým prostorům na 

k. ú. Karlín, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11) 

16. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" pro umístění stavby s názvem 

INS_FTTH_CZ_2372_10319_Praha_Invalidovna", na pozemcích 

parc. č. 693/163, 693/165, 693/166, 693/167, 693/154, 693/175, 693/173, 

693/171 a 693/178, vše na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 11) 

17. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene" pro umístění nové distribuční sítě NN k zajištění odběrných míst 

pro napájení nabíjecích stanic pro elektromobily na pozemcích parc. č. 840/167 

a parc. č. 840/169, oba na k. ú. Bohnice, obec Praha (str. 12) 

18. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o nájmu č. 2021/0125/OSM.DEP, 

na pozemcích parc. č. 827/252, 827/99 a 827/251, vše na k. ú. Bohnice, obec 

Praha, za účelem umístění lešení a kontejneru na stavební odpad pro opravu 

lodžií pro Bytové družstvo Poznaňská 437 - 439, Praha 8 (str. 12) 
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19. Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ 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, na k. ú. Čimice a na adrese 

Čimická 61, 181 00 Praha 8 (str. 13) 

20. Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů 

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

Městské části Praha 8 – čp. 780, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 

181 00 Praha 8 (str. 13) 

21. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

Městské části Praha 8 v jednání (str. 13) 

 

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 

(str. 18) 

B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, 

zástupců Starosty 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. 18) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 14 až 18) 

23. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 19) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 21. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ 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. 14), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k "Memorandu o prozatímní spolupráci" 

při koordinovaném rozvoji na území Palmovky (k usn. 

č. Usn RMC 0109/2021) (str. 14), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se 

mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (str. 14), 

 

ozn. „C3“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací 

pro městskou část Praha 8 a další organizace" (str. 15), 

 

ozn. „C4“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů" (str. 15), 
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ozn. „C5“ Návrh revokace usnesení Rady Městské části Praha 8 

č.·Usn·RMC·0249/2021 ze dne 26. května 2021 ve věci odvolání proti 

rozhodnutí o umístění stavby č. j. MCP8 141617/2021, spis.zn. MCP8 

288253/2018/OV.Sch, Jan ze dne 14. května 2021 (dále jen rozhodnutí), 

vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části 

Praha 8, pro stavbu nazvanou „Novostavba bytového domu ul. Prosecká“, 

Praha, Libeň, na pozemcích parc.č.·2571/1, 3986, oba na k.ú. Libeň 

v Praze 8 (str. 16), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení příkazní smlouvy 

č.·2016/0644/OSM.DOBCH" mezi Městskou částí Praha 8, na straně 

jedné, a společností Osmá správa majetku a služeb a.s., na straně druhé 

(str. 16), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb 

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

správa majetku a služeb a.s. (str. 17), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (str. 17), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. (str. 17) 

a 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. (str. 18), 

 

K navrženému pořadu jednání 100. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 100. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 98. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. července 

2021 

 

K zápisu z 98. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. července 

2020 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 98. schůze, 

konané dne 28. července 2021, 

schválila jednomyslně (všemi 5 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č.·2596/145 

na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ul. Modřínová) 

 

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 0356/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k žádosti o uzavření dodatku nájemní smlouvy 

pro část pozemku parc.č. 767/201 na k.ú. Karlín v Praze 8 (vyznačení dotčené části 

pozemku chybí), který prodlouží nájemní smlouvu do roku 2030 a rozšíří účel nájmu 

na pořádání kulturních akcí, výstav, koncertů pod širým nebem a obdobným účelům, 

tj. konání kulturních a společenských akcí (veškeré bližší informace o záměrech 

chybí), oblast Rohanského ostrova 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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 0357/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.č. 2596/111 

na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Modřínová) 

 

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 0358/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 2594/1 

o výměře cca 148 m2 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (v blízkosti ul. K Ovčínu) 

 

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 0359/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc.č.·693/288 (o výměře 

14 m2, ve vlastnictví žadatele) za část pozemku parc.č. 693/146 (o výměře cca 1154 

m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy), oba na k.ú. Karlín v Praze 8 

(ul. Za Invalidovnou a Molákova) 

 

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 0360/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc.č. 1012/39 

o výměře cca 10 m2 na k.ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti Drahaňského potoka) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

V diskusi vystoupili pp. Mg. Ludková, Ing. Hřebík, Ph. D., 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 0361/2021, 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.). 
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K bodu 8 

Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu RNDr. Miloslavu 

Štulcovi (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0362/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu Špinkovi 

(materiál pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0363/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ondřeji Hrabovi 

(materiál pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0364/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí 

roku 2021 (materiál 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 0365/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková pověřená vedením 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 0366/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková pověřená vedením EO ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit předložený návrh usnesení 

a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0368/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 15. září 2021 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0368/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 165 638,00·Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovým prostorům 

na k. ú. Karlín, Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka, 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 0369/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" pro umístění stavby s názvem 

INS_FTTH_CZ_2372_10319_Praha_Invalidovna", na pozemcích parc. č. 693/163, 

693/165, 693/166, 693/167, 693/154, 693/175, 693/173, 693/171 a 693/178, 

vše na k. ú. Karlín, obec Praha 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka, 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 0370/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 

pro umístění nové distribuční sítě NN k zajištění odběrných míst pro napájení 

nabíjecích stanic pro elektromobily na pozemcích parc. č. 840/167 a parc. č. 840/169, 

oba na k. ú. Bohnice, obec Praha 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka, 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 0371/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 18 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o nájmu č. 2021/0125/OSM.DEP, 

na pozemcích parc. č. 827/252, 827/99 a 827/251, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha, 

za účelem umístění lešení a kontejneru na stavební odpad pro opravu lodžií 

pro Bytové družstvo Poznaňská 437 - 439, Praha 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka, 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 0372/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 

Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ 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, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka, 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 00373/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 

Praha 8 – čp. 780, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka, 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 0374/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21 

Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka, Starosta MČ p. Gros. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí.  
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K bodu 22 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty MČ 

p. Mgr. Tatranského aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C“ 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“ z projednávání na dnešní schůzi RMČ „stáhl“. 

 

Rada MČ vzala informaci na vědomí 

   

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k "Memorandu 

o prozatímní spolupráci" při koordinovaném rozvoji na území Palmovky 

(k usn. č. Usn RMC 0109/2021). 

Omluvený: p. Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování 

a rozvoje odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0375/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", 

kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní 

řád, 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 0376/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 15/19 

 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o poskytování 

služeb elektronických komunikací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací pro městskou 

část Praha 8 a další organizace". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 pí Bc. Hejná, vedoucí odboru informatiky (OI) 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 0377/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů". 

Omluvené:    pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí Bc. Hejná, vedoucí OI 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 0378/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 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. „C5
“ Návrh revokace usnesení Rady Městské 

části Praha 8 č. Usn RMC·0249/2021 ze dne 26. května 2021 ve věci odvolání 

proti rozhodnutí o umístění stavby č. j. MCP8 141617/2021, spis.zn. MCP8 

288253/2018/OV.Sch, Jan ze dne 14. května 2021 (dále jen rozhodnutí), 

vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, 

pro stavbu nazvanou „Novostavba bytového domu ul. Prosecká“, Praha, Libeň, 

na pozemcích parc.č.·2571/1, 3986, oba na k.ú. 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 0379/2021, 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.). 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C6
“ 

Návrh uzavření "Dohody o ukončení příkazní smlouvy 

č.·2016/0644/OSM.DOBCH" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, 

a společností Osmá správa majetku a služeb a.s., na straně druhé. 

            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 0380/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros uvedl v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ 

Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb drobné 

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

majetku a služeb a.s. 

  

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0381/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního 

kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Vítek a JUDr. Vašák. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit předložený návrh usnesení 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0382/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního 

kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o.. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Vítek a JUDr. Vašák. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit předložený návrh usnesení 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0383/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního 

kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o.. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Vítek a JUDr. Vašák. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit předložený návrh usnesení 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0384/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

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, zástupců 

Starosty 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 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že byla na ÚMČ doručena petice občanů 

s žádostí o kamerový systém. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
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K bodu 23 

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 1. 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 1. září 2021 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 100. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0356/2021 až Usn RMC 0384/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Libor  P a u l u s 

radní městské části Praha 8 

 


