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Z á p i s 

ze 79. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 13. ledna 2021 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (= 8 členů Rady městské části Praha 8 

(MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

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

pí Kendeová v zastoupení pí Ing. Mařincové, 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. 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 

 

 

79. 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 ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 79. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 77. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 9. prosince 2020 (str. 4) 

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

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 4) 
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  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3880/9 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Světova) (k usn. č. Usn RMC 0084/2020) (str. 5) 

  4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 696/11, 

692/13, oba na k. ú. Karlín v Praze 8 (ul. Za Invalidovnou, ve vlastnictví 

žadatele) za pozemek mimo území Prahy 8 (ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy) (str. 5) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu pozemku 

parc. č. 4083/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Vysočanská a Liberecká) 

do vlastnictví Hlavního města Prahy (str. 6) 

  6. Návrh prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 6) 

  7. Návrh platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací)- mateřských 

a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 6) 

  8. Návrh podání Žádosti Městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu hlavního města 

Prahy v rámci Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení - 

Opatření č. 7 (str. 7) 

  9. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, 

Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 7) 

10.    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. 12) 

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. 12) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 8 až 12) 

11. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 13) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 9. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum (str. 8), 

 

ozn. „C1“ Návrh ponechání účelových investičních finančních prostředků z roku 

2020 do roku 2021 u některých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8 

(str. 8), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 

parc. č. 726/1 (o výměře cca 115 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (lokalita 

Zámky) (str. 8), 
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ozn. „C3“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 2903/2, 

2905/2, 2907/2, 2926/2, 2926/6, 3440/5, 3440/7, 3441/3, 3442/4, 3932/4, 

3937/2, 3952/20, 3963/12, 4013/3, 4014/4, 4014/23, 4014/24, 3952/17, 

3952/18, 3952/19 (ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.) 

za pozemky parc. č. 3936/1 (vč. stavby, která částečně leží také  

na parc. č. 3936/2), 3952/3, 3952/6, 3963/3, 3963/13, 4013/15, 4013/16, 

4014/21 (vč. stavby), 4014/31 (vč. stavby), ve vlastnictví hl. m. Prahy 

(v oblasti křižovatky Palmovka), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 9), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výpůjčce části pozemku 

parc. č. 1018/1 (o výměře cca 18 782 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 

(při ul. Pekařova a v blízkosti Draháňské rokle) (k usn. 

č. Usn RMC 0297/2019 a k Usn. RMC 0443/2020) (str. 9), 

 

ozn. „C5“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k převodu pozemků 

parc. č. 1083/53 a 1083/103 (ve vlastnictví ČR) do vlastnictví hl. m. Prahy 

na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná) (str. 9), 

 

ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k nabytí pozemků parc. č. 2906/5, 

2906/6, 2908/1, 2909/1, 2926/9, 2926/10, 2926/11, 2926/12, 2926/13, 

2926/14, 2926/20, 2926/21, 2927/3, 2927/4, 2927/7, 2927/10, 2927/11, 

2906/4, 2926/1 (ve vlast. Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s.) 

do vlastnictví hl. m. Prahy (při ul. Na Žertvách), všechny na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0458/2019) (str. 10), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o poskytování bezpečnostních 

služeb" č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019) (str. 10), 

 

ozn. „C8“ Návrh ponechání účelových investičních finančních prostředků z minulých 

let do roku 2021 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (str. 10), 

 

ozn. „C9“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu 5. úplné aktualizace 

Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (str. 11), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Souhlasného prohlášení" k rozdělení nemovité věci 

(pozemku parc. č. 269, jehož součástí je budova čp. 358, 

vše na k. ú. Karlín, obec Praha) na vlastnické právo k jednotkám (str. 11), 

 

ozn. „C11“ Návrh podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostorů 

ev. č. 2016/0656/OSV.DZSS ze dne 26.9.2016, týkající se prostorů 

v objektu polikliniky Mazurská - čp. 484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, 

mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a společností 

AeskuLab k. s., jako "nájemcem" (str. 11), 
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ozn. „C12“ Návrh podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostorů 

ev. č. 2018/0622/OSV.DZSS ze dne 15. 8. 2018, týkající se prostorů 

v objektu polikliniky Mazurská - čp. 484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, 

mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a společností 

AFRICAN COFFEE ASSOCIATION CEE s.r.o., jako "nájemcem" 

(str.12)  

a 

ozn. „C13“ Návrh uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní mezi Servisním 

střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 

a zapsaným spolkem Junák - český skaut, středisko Stopaři Praha, z. s. 

(str. 12)- 

 

K navrženému pořadu jednání 79. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 79. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 77. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. prosince 

2020 

 

K zápisu ze 77. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. prosince 

2020 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 77. schůze, 

konané dne 9. prosince 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 006/2020) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0001/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 



 

 

strana 5/13 

 

 

 

 

K bodu 3 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3880/9 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Světova) (k usn. č. Usn RMC 0084/2020) 

 

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. 

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 0002/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 4 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 696/11, 692/13, 

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

mimo území Prahy 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) 

 

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 0003/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu pozemku 

parc. č. 4083/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Vysočanská a Liberecká) do vlastnictví 

Hlavního města Prahy 

 

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 0004/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska pro správu 

svěřeného majetku Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

 

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

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 0005/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací)- mateřských a 

základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 

 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0006/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 



 

 

strana 7/13 

 

 

 

 

K bodu 8 

Návrh podání Žádosti Městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy 

v rámci Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení - Opatření č. 7 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0007/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 8 

(materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0008/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum. 

   

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 0009/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh ponechání účelových investičních finančních 

prostředků z roku 2020 do roku 2021 u některých škol, zřizovaných Městskou 

částí 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 0010/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji části pozemku parc. č. 726/1 (o výměře cca 115 m2) na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 (lokalita Zámky). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

(OAMČ) 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 0011/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke 

směně pozemků parc. č. 2903/2, 2905/2, 2907/2, 2926/2, 2926/6, 3440/5, 

3440/7, 3441/3, 3442/4, 3932/4, 3937/2, 3952/20, 3963/12, 4013/3, 4014/4, 

4014/23, 4014/24, 3952/17, 3952/18, 3952/19 (ve vlastnictví Dopravního 

podniku hl. m. Prahy a.s.) za pozemky parc. č. 3936/1 (vč. stavby, která 

částečně leží také  na parc. č. 3936/2), 3952/3, 3952/6, 3963/3, 3963/13, 

4013/15, 4013/16, 4014/21 (vč. stavby), 4014/31 (vč. stavby), ve vlastnictví 

hl. m. Prahy (v oblasti křižovatky Palmovka), všechny 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 0012/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 nehlasoval.) 

 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k výpůjčce části pozemku parc. č. 1018/1 (o výměře cca 18 782 m2) 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Pekařova a v blízkosti Draháňské rokle) 

(k usn. č. Usn RMC 0297/2019 a k Usn. RMC 0443/2020). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k převodu pozemků parc. č. 1083/53 a 1083/103 (ve vlastnictví ČR) 

do vlastnictví hl. m. Prahy na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná). 

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 0013/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 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 vyjádření Městské části Praha 8 

k nabytí pozemků parc. č. 2906/5, 2906/6, 2908/1, 2909/1, 2926/9, 2926/10, 

2926/11, 2926/12, 2926/13, 2926/14, 2926/20, 2926/21, 2927/3, 2927/4, 

2927/7, 2927/10, 2927/11, 2906/4, 2926/1 (ve vlast. Dopravního podniku 

hl. m. Prahy a. s.) do vlastnictví hl. m. Prahy (při ul. Na Žertvách), všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0458/2019). 

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 0014/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o poskytování 

bezpečnostních služeb" č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019). 

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

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0015/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh ponechání účelových investičních 

finančních prostředků z minulých let do roku 2021 na pokračování vybraných 

akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) 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 0016/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu 5. úplné 

aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. 

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 0017/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Souhlasného prohlášení" k rozdělení 

nemovité věci (pozemku parc. č. 269, jehož součástí je budova čp. 358, 

vše na k. ú. Karlín, obec Praha) na vlastnické právo k jednotkám. 

   

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 0018/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových 

prostorů ev. č. 2016/0656/OSV.DZSS ze dne 26.9.2016, týkající se prostorů 

v objektu polikliniky Mazurská - čp. 484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, 

mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a společností 

AeskuLab k. s., jako "nájemcem". 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0019/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 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. „C12
“ Návrh podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových 

prostorů ev. č. 2018/0622/OSV.DZSS ze dne 15. 8. 2018, týkající se prostorů 

v objektu polikliniky Mazurská - čp. 484 Mazurská 2, Praha 8 - Troja, 

mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem" a společností AFRICAN 

COFFEE ASSOCIATION CEE s.r.o., jako "nájemcem". 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0020/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě nájemní mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku 

Městské části Praha 8, a zapsaným spolkem Junák - český skaut, středisko 

Stopaři Praha, z. s. 

   

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 0021/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 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 10 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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K bodu 11 

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 27. ledna 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 27. ledna 2021 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 79. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0001/2021 až Usn RMC 0021/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Tomáš   T a t r a n s k ý 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


