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Z á p i s 

ze 127. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 4. května 2022od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Ph.D. a Mgr. Paulus (= 7 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. 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. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková (= 1 radní MČ), 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

   Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

127. 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 7 členů Rady MČ. 

 

 

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 127. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 125. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 11. dubna 2022 (str. 5) 

  2. Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  3. Návrh schválení dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 za rok 2021 (str. 6) 
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  4. Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), 

jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 2021 (str. 6) 

  5. Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) 

základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, 

za rok 2021 (str. 6) 

  6. Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení 

voleb do Zastupitelstva městské části Praha 8 a Zastupitelstva hlavního města 

Prahy v roce 2022" (str. 7) 

  7. Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" 

č. DVS/82/03/002121/2022, související s poskytováním sociálních služeb 

příspěvkovými organizacemi městské části Praha 8 (str. 7) 

  8. Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 3584/5 a parc. č. 3584/6 (oddělených 

z pozemku parc. č. 3584 dle Geometrického plánu č. 5088-12/2022 ze dne 22. 2. 

2022 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Lukášem 

Poláčkem) na k. ú. Libeň v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 8) 

  9. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně části pozemku parc. č. 827/1 

(o výměře 1920 m2) a části pozemku parc. č. 585/89 (o výměře 2327 m2), 

oba na k. ú. Bohnice v Praze 8, při ul Krosenská (ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy) za id. podíly pozemku mimo území městské části Praha 8 (ve vlastnictví 

žadatelů) (k usn. č. Usn RMC 0006/2022, č. Usn RMC 0089/2020) (str. 10) 

10. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro společné 

řízení Vydrovka Office Park, parc. č. 213 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Pobřežní) (str. 11) 

11. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke společnému 

řízení – Bytový dům Roudnická, II. etapa na k. ú. Střížkov v Praze 8, 

parc. č. 527/97, 527/142, 527/110, 527/107, 527/64, 527/50, 527/8, 527/1, 527/2, 

527/100, 532/18, 532/42, 532/43 (str. 11) 

12. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení Residence Park Palmovka, parc. č. 3567/1, 3567/2, 3567/8, 3567/9, 

3567/10, 3567/11, 3568/1, 3568/2, 3569/1, 3569/5, 3572/1, 3572/8, 3987/1, 

3573/1, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Sokolovská) (str. 12) 

13. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 3854/1 

(o výměře cca 180 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Rozhraní) (str. 12) 

14. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k podnětu na změnu územního plánu 

ze SMJ-I a DU na SMJ-S (KPP 5,10, KZ 0,00), pozemky parc. č. 3636, 3952/8, 

3952/7, 3952/6, 3952/25, 3637/1, 3637/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Zenklova) (str. 13) 

15. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 726/6 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) (str. 13) 

16. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 692/11, 

692/13, oba k. ú. Karlín v Praze 8, ul. Za invalidovnou (ve vlastnictví žadatele) 

za pozemek mimo území městské části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy) (k usn. č. Usn RMC 0003/2021) (str. 14) 

17. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 2577/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (o výměře cca 1069 m2), oblast Pod Prosekem (k usn. 

č. Usn RMC 0152/2020) (str. 14) 

18. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 209 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti ulic Braunerova a Zenklova) (str. 15) 
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19.    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. 20) 

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. 20) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 8 až 10 a 15 až 20) 

20. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 20) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 8. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku pro instalaci a provoz 

dobíjecí stanice pro elektromobily" mezi městskou částí Praha 8 

a společností Pražská energetika, a. s. (str. 8), 

 

ozn. „C9“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0209/2022 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 20.04.2022 k uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

zvláštního určení při pečovatelské službě (str. 8), 

 

ozn. „C10“ Návrh postupu vyúčtování položky ostatních nákladů spojených 

s užíváním nebytových prostorů v objektu polikliniky Mazurská, na adrese 

Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja (k usn. č. Usn RMC 0422/2020) (str. 9), 

 

ozn. „C11“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části 

Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví tří fyzických osob, 

id. podílu 1/12 pozemku parc. č. 527/111, k. ú. Střížkov, do vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřená správa městské části Praha 8 

(k usn. č. Usn RMC 0491/2021) (str. 9), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení 

při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 (str. 9),  

 

ozn. „C16“ Návrh vyjádření MČ Praha 8 k architektonické studii "Sportovní hala Jána 

Mahora" na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 10) 

a 

ozn. „C17“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. na straně druhé 

(str. 10), 
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po projednání výše uvedeného 18. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k úplatnému nabytí pozemku 

parc. č. 874/7, části pozemku parc. č. 875 (příslušná část vyznačena 

v obrazové příloze žádosti) a části pozemku parc. č. 874/1 (příslušná část 

nevyznačena v žádosti), všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Rohanské nábřeží) (str. 15), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 523/3 (o výměře 

cca 1000 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) (str. 16), 

 

ozn. „C5“ Návrh odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí o umístění stavby 

„Vinařský domek Střížkov“, Praha, Střížkov, č.j. MCP8 069804/2022, 

spis.zn. MCP8 146936/2020/OV.Jan ze dne 25. dubna 2022 

(dále jen Rozhodnutí), vydaného odborem územního rozvoje a výstavby 

Úřadu městské části Praha 8, na pozemcích parc. č. 48/1, 61/2, 76/93, 

všechny na k. ú. Střížkov, Praha 8, ul. Jitravská (k usn. 

č. Usn RMC 0085/2021) (str. 16), 

 

ozn. „C6“ Návrh odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí, které je změnou 

stavby před dokončením ve společném řízení a které schvaluje stavební 

záměr změny stavby, která obsahuje přístavbu (dostavbu bytového domu 

na pozemku parc. č. 2567) s deseti novými bytovými jednotkami, spis. zn.: 

MCP8 222621/2021/OV.Lju, č.jedn.: MCP8 133486/2022 

ze dne 25. dubna 2022, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby 

Úřadu městské části Praha 8, na stavbu "Viladům Prosecká“ na pozemku 

parc. č. 2567, 2568, oba na katastrálním území Libeň v Praze 8 (str. 17), 

 

ozn. „C7“ Návrh vyjádření MČ Praha 8 ke studii "Promenáda Rokytka" (str. 17), 

 

ozn. „C18“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, v části čtvrté, týkající se rozsahu oprávnění městských částí 

při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy (str. 18), 

 

ozn. „C2“ Návrh rozšíření oprávnění ÚMČ Praha 8 dle živnostenského rejstříku  - 

obor 48 velko a maloobchod (str. 18), 

 

ozn. „C3“ Návrh jmenování Mgr. Vladimíra Slabého do funkce vedoucího odboru 

kultury, sportu, mládeže a památkové péče Úřadu městské části Praha 8 

(str. 18), 

 

ozn. „C4“ Návrh poskytnutí dotací městské části Praha 8 v sociální oblasti 

na rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0174/2022) (str. 19), 

 

ozn. „C13“ Návrh jmenování ředitelky Základní školy a mateřské školy Ústavní, 

Praha 8, Hlivická 1 (str. 19), 
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ozn. „C14“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi paní Vlastou Dětinskou 

jako "dárcem" a městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci 

poskytnutí obrazu Libeňská čtvrť (str. 19) 

a 

ozn. „C15“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Rámcové 

smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění 

slušného pohřbení – tzv. sociální pohřby" (str. 20). 

 

K navrženému pořadu jednání 127. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 127. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 125. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. dubna 

2022 

 

K zápisu ze 125. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. dubna 

2022 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 125. schůze, 

konané dne 11. dubna 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0213/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh schválení dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 za rok 2021 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, 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 0214/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), 

jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 2021 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, 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 0215/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) 

základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 

2021 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, 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 0216/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení voleb 

do Zastupitelstva městské části Praha 8 a Zastupitelstva hlavního města Prahy 

v roce 2022" 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0217/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" 

č. DVS/82/03/002121/2022, související s poskytováním sociálních služeb 

příspěvkovými organizacemi městské části Praha 8 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky 

MČ pí Mgr. Ludkové. 

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 0218/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části 

Praha 8 – pozemků parc. č. 3584/5 a parc. č. 3584/6 (oddělených z pozemku 

parc. č. 3584 dle Geometrického plánu č. 5088-12/2022 ze dne 22. 2. 2022 úředně 

ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Lukášem Poláčkem) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl. 

  

 

K bodu 19 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku 

pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily" mezi městskou částí 

Praha 8 a společností Pražská energetika, a. s. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0219/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0209/2022 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 20.04.2022 k uzavření 2 "Nájemních smluv" 

o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0220/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh postupu vyúčtování položky ostatních nákladů 

spojených s užíváním nebytových prostorů v objektu polikliniky Mazurská, 

na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 – Troja (k usn. č. Usn RMC 0422/2020). 

   

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 0221/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu 

městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví 

tří fyzických osob, id. podílu 1/12 pozemku parc. č. 527/111, k. ú. Střížkov, 

do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřená správa městské části 

Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0491/2021). 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0222/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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 

zvláštního určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0223/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh vyjádření MČ Praha 8 k architektonické studii "Sportovní 

hala Jána Mahora" na k. ú. Kobylisy v Praze 8. 

   

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 0224/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C17
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a společností CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. 

na straně druhé. 

   

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 0225/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně části pozemku parc. č. 827/1 

(o výměře 1920 m2) a části pozemku parc. č. 585/89 (o výměře 2327 m2), 

oba na k. ú. Bohnice v Praze 8, při ul Krosenská (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) 

za id. podíly pozemku mimo území městské části Praha 8 (ve vlastnictví žadatelů) 

(k usn. č. Usn RMC 0006/2022, č. Usn RMC 0089/2020) 

 

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 0226/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro společné řízení 

Vydrovka Office Park, parc. č. 213 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Pobřežní) 

 

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 0227/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci ke společnému 

řízení – Bytový dům Roudnická, II. etapa na k. ú. Střížkov v Praze 8, parc. č. 527/97, 

527/142, 527/110, 527/107, 527/64, 527/50, 527/8, 527/1, 527/2, 527/100, 532/18, 

532/42, 532/43 

 

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 0228/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení 

Residence Park Palmovka, parc. č. 3567/1, 3567/2, 3567/8, 3567/9, 3567/10, 3567/11, 

3568/1, 3568/2, 3569/1, 3569/5, 3572/1, 3572/8, 3987/1, 3573/1, všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Sokolovská) 

 

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 0229/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 3854/1 

(o výměře cca 180 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Rozhraní) 

 

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 0230/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k podnětu na změnu územního plánu ze SMJ-I 

a DU na SMJ-S (KPP 5,10, KZ 0,00), pozemky parc. č. 3636, 3952/8, 3952/7, 3952/6, 

3952/25, 3637/1, 3637/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) 

 

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 0231/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 726/6 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) 

 

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 0232/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 16 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 692/11, 692/13, 

oba k. ú. Karlín v Praze 8, ul. Za invalidovnou (ve vlastnictví žadatele) za pozemek 

mimo území městské části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) (k usn. 

č. Usn RMC 0003/2021) 

 

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 0233/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 2577/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (o výměře cca 1069 m2), oblast Pod Prosekem (k usn. 

č. Usn RMC 0152/2020) 

 

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 0234/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 18 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 209 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (v blízkosti ulic Braunerova a Zenklova) 

 

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 0235/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k 

úplatnému nabytí pozemku parc. č. 874/7, části pozemku parc. č. 875 

(příslušná část vyznačena v obrazové příloze žádosti) a části pozemku parc. č. 

874/1 (příslušná část nevyznačena v žádosti), všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Rohanské nábřeží). 

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 0236/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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. „C1
“ Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku 

parc. č. 523/3 (o výměře cca 1000 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. Čimická). 

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 0237/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh odvolání městské části Praha 8 

proti rozhodnutí o umístění stavby „Vinařský domek Střížkov“, Praha, 

Střížkov, č.j. MCP8 069804/2022, spis.zn. MCP8 146936/2020/OV.Jan 

ze dne 25. dubna 2022 (dále jen Rozhodnutí), vydaného odborem územního 

rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, na pozemcích parc. č. 48/1, 

61/2, 76/93, všechny na k. ú. Střížkov, Praha 8, ul. Jitravská (k usn. 

č. Usn RMC 0085/2021). 

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 0238/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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. „C6
“ Návrh odvolání městské části Praha 8 

proti rozhodnutí, které je změnou stavby před dokončením ve společném řízení 

a které schvaluje stavební záměr změny stavby, která obsahuje přístavbu 

(dostavbu bytového domu na pozemku parc. č. 2567) s deseti novými 

bytovými jednotkami, spis. zn.: MCP8 222621/2021/OV.Lju, č.jedn.: MCP8 

133486/2022 ze dne 25. dubna 2022, vydaného odborem územního rozvoje 

a výstavby Úřadu městské části Praha 8, na stavbu "Viladům Prosecká“ 

na pozemku parc. č. 2567, 2568, oba na 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 0239/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh vyjádření MČ Praha 8 ke studii 

"Promenáda Rokytka". 

   

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 0240/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k návrhu 

obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 

Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, v části čtvrté, týkající se rozsahu oprávnění městských 

částí při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh důvodovou zprávu 

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

o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0241/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh rozšíření oprávnění ÚMČ Praha 8 dle živnostenského 

rejstříku  - obor 48 velko a maloobchod. 

   

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 0242/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh jmenování Mgr. Vladimíra Slabého do funkce 

vedoucího odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče Úřadu městské 

části Praha 8. 

   

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 0243/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky MČ pí Mgr. Ludkové 

uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh 

poskytnutí dotací městské části Praha 8 v sociální oblasti na rok 2022 (k usn. 

č. Usn RMC 0174/2022). 

   

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 0244/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh jmenování ředitelky Základní školy a mateřské 

školy Ústavní, Praha 8, Hlivická 1. 

   

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 0245/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi paní Vlastou 

Dětinskou jako "dárcem" a městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci 

poskytnutí obrazu Libeňská tvrz a upozornil na chybu v názvu. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0246/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Zajištění slušného pohřbení – tzv. sociální pohřby". 

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

 pí  Janků, pověřená vedením odboru sociálních věcí (OSV) 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 0247/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 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 19 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 20 

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 18. května 2022 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 18. května 2022 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 127. schůzi Rady MČ ve 14:27 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0213/2022 až Usn RMC 0247/2022 

 

 

 

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

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 

 


