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Z á p i s 

ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc, 

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 členů Rady městské části 

Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

2. 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 2. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 123. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 

7. listopadu 2018 (str. 3) 

  2. Návrh úpravy Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí Praha 8, 

na rok 2018 (str. 3) 

  3. Návrh Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2019 

(str. 3) 

  4. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2018 

až 2022 (materiál pro ZMČ) (str. 4) 

  5. Návrh pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 funkcí oddávajícího 

při uzavírání manželství (str. 4) 
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  6. Návrh 1. dílčí změny v rozdělení působnosti členů Rady městské části Praha 8 

(str. 4) 

  7. K rezignaci členky Zastupitelstva městské části Praha 8 pí MUDr. Dity 

Protopopové, Ph.D. na její mandát a k návrhu předání „OSVĚDČENÍ“ 

panu Janu Štorkovi, že se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 8, 

a kterým dnem se jím stal (str. 5) 

  8. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  9. Návrh odvolání ředitele Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) 

městské části (MČ) Praha 8, a k návrhu pověření nového ředitele Servisního 

střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) městské části (MČ) Praha 8 (str. 5) 

10. Návrh odvolání ředitele příspěvkové organizace Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 – SOS Praha 8 a jmenování nové ředitelky příspěvkové organizace 

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8 (str. 6) 

11. Návrh změn v představenstvu a dozorčí radě společnosti městské části Praha 8 

Osmá správa majetku a služeb a.s., (IČO: 046 50 522), a k návrhu udělení plné 

moci panu Mgr. Janu Pytlovi, advokátovi (str. 6) 

12. Návrh změny Stanov společnosti městské části Praha 8 Centrum Palmovka, a.s. 

(str. 7) 

14. 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. 8) 

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

 

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

bod 13 a bod 14, které budou projednány za 12. bodem navrženého pořadu jednání. 

 

K navrženému pořadu jednání 2. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 2. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 123. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. listopadu 

2018 

 

K zápisu ze 123. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. listopadu 

2018 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 123. schůze, 

konané dne 7. listopadu 2018, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh úpravy Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených městskou částí Praha 8, na rok 2018 

 

Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

V diskusi vystoupili pp. Ing. Hřebík, Ph.D., Ing. Židovská, 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 0592/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2019 

 

Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí 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 0593/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2018 

až 2022 (materiál pro ZMČ) 

 

 

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 0594/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 8 funkcí oddávajícího 

při uzavírání manželství 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Veselý, Mgr. Ludková 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 0595/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh 1. dílčí změny v rozdělení působnosti členů Rady městské části Praha 8 

 

 

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 0596/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

K rezignaci členky Zastupitelstva městské části Praha 8 pí MUDr. Dity Protopopové, 

Ph.D. na její mandát a k návrhu předání „OSVĚDČENÍ“ panu Janu Štorkovi, že se stal 

členem Zastupitelstva městské části Praha 8, a kterým dnem se jím stal 

 

 

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 0597/2018, 

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 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 0598/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh odvolání ředitele Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) 

městské části (MČ) Praha 8, a k návrhu pověření nového ředitele Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) městské části (MČ) Praha 8 

 

 

Materiál jeho předkladatel Starosta MČ p. Gros před projednáváním stáhl. 

 

 

  



 

 

strana 6/9 

 

 

K bodu 10 

Návrh odvolání ředitele příspěvkové organizace Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 – SOS Praha 8 a jmenování nové ředitelky příspěvkové organizace Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0599/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh změn v představenstvu a dozorčí radě společnosti městské části Praha 8 Osmá 

správa majetku a služeb a.s., (IČO: 046 50 522), a k návrhu udělení plné moci panu 

Mgr. Janu Pytlovi, advokátovi 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek, který přítomné upozornil, 

že následující bod pořadu jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové 

společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s.  

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Bc. Eliáš. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmé správy 

majetku a služeb, a.s. po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0600/2018, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

8 hlasy přítomných radních MČ). 
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu jednání 

bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s. 

 

K bodu 12 

Návrh změny Stanov společnosti městské části Praha 8 Centrum Palmovka, a.s. 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Tatranský. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s. po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0601/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č. 2018/0707/OKS.SEK" 

mezi Městskou částí Praha 8 a společností Softmail s.r.o. 

 

Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Bc. Švarc. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0602/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nemovitých věcí č. 2018/0708/OKS.SEK" 

mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Softmail s.r.o. 

 

Přizvaný: p. Kálmán, pověřený OKSMPP ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

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 0603/2018, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

 

K bodu 15  

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 16 

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 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin“. Současně 

připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající 

z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé 

záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 

dne 28. listopadu 2018 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 2. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0592/2018 až Usn RMC 0603/2018 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Vladimíra   L u d k o v á 

místostarostka Městské části Praha 8 

 


