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Z á p i s 

z 66. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 12. srpna 2020 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 6 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. Vítek (= 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 

 

 

66. 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 6 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 66. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 64. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 8. července 2020 (str. 4) 

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

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5) 



 

 

strana 2/16 

 

 

  3. Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Libčická 6 

paní Mgr. Ivaně Rydvalové (str. 5) 

  4. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu“ mezi Servisním střediskem pro správu 

svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Beachklub Ládví z.s. (str. 6) 

  5. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 

evid. č. 2/3140/2012 ze dne 20. 1. 2012" a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy 

o nájmu nebytových prostorů" “ v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v Základní škole, Praha 8, 

Libčická 10 (str. 6) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc.č. 1795/1 

a 1803 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Nad Mazankou) (k usn. 

č. Usn RMC 0530/2017 a č. Usn RMC 0183/2020) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 600/35 

(o výměře cca 150 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (za ul. Bukolská) (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků mimo území Městské 

části Praha 8 (vlastník žadatel) za pozemek parc. č. 919 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. V Holešovičkách, vlastník Hlavní město Praha) (k usn. 

č. Usn RMC 0547/2018) (str. 8) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnických podílů 

id. 160151/337500 pozemků parc. č. 1841/4, 1841/5 a 1841/17 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Střížkovská) (k usn. č. Usn RMC 0160/2015) (str. 8) 

10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1227/17 

a 1227/36 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) (k usn. 

č. Usn RMC 0313/2018) (str. 9) 

11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu nebo prodeji části pozemku 

parc. č. 821/15 (o výměře cca 15 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Klíčanská) (str. 9) 

12. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě pod názvem akce "OMS PODA - sídliště Bohnice 4. etapa" 

(str. 10) 

13. Návrh uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 

na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0508/2011, č. Usn RMC 0608/2012, č. Usn RMC 0534/2013, 

č. Usn RMC 0529/2015, č. Usn RMC 0212/2017, č. Usn RMC 0299/2017, 

č. Usn RMC 0164/2018 a č. Usn RMC 0228/2018) (str. 10) 

14. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 

umístění a provozování podzemního vedení elektronických komunikací 

pod názvem akce "UR napojení ButterFly na síť EK Vodafone - Invalidovna" 

(str. 11) 

15. Návrh žádosti Městské části Praha 8 o rozšíření zóny zákazu vjezdu vozidel 

nad 6 tun na území MČ Praha 8 a ukončení provozu betonárny na Rohanském 

nábřeží (str. 12) 

16. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Kupní smlouvy pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Nákup plastového rozvodného systému chlazení 

PE Standard nebo vyššího včetně sběrače" (str. 2) 
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17. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0265/2020 Rady městské části Praha 8 

ze dne 24. 6. 2020 ve věci uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku 

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

Praha 8 – části pozemku parc. č. 5/1, na k.ú. Libeň, obec Praha 

(dále jen „Pozemek") (str. 13) 

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

na 16. září 2020 (str. 14) 

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. 15) 

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. 15) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 5, 11 až 12, 13, 14) 

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

 

Starosta MČ p. Gros dále navrhl vyřazení bodu 16 pro nepřítomnost 

předkladatele, místostarosty MČ p. Vítka. 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5), 

 

po projednání výše uvedeného 14. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Karlín v Praze 8, na dobu 

neurčitou (str. 11), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

– na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 11) 

a 

ozn. „C6“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0027/2020 ze dne 8. ledna 

2020 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě 

s pečovatelskou službou - čp. 1151 na k. ú. Kobylisy a na adrese 

Burešova 12, 182 00 Praha 8 na dobu neurčitou (str. 12), 

 

po projednání výše uvedeného 15. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 
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ozn. „C“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění servisu drobného 

dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku (str. 13), 

 

po projednání výše uvedeného 18. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C2“ Návrh jmenování velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 8 

(str. 14) 

a 

ozn. „C3“ Návrh uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj obce 

se společností Net Property s.r.o. (str. 14). 

 

 

K navrženému pořadu jednání 66. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 66. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 64. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. července 

2020 

 

K zápisu z 64. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. července 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 64. schůze, 

konané dne 8. července 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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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 0330/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO 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 0331/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Libčická 6 paní Mgr. Ivaně 

Rydvalové 

 

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 0332/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu“ mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného 

majetku Městské části Praha 8 a spolkem Beachklub Ládví z.s. 

 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0333/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 

evid. č. 2/3140/2012 ze dne 20. 1. 2012" a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy 

o nájmu nebytových prostorů" “ v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v Základní škole, Praha 8, 

Libčická 10 

 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0334/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc.č. 1795/1 a 1803 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Nad Mazankou) (k usn. č. Usn RMC 0530/2017 

a č. Usn RMC 0183/2020) 

 

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 0335/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 600/35 

(o výměře cca 150 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (za ul. Bukolská) 

 

 

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 0336/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků mimo území Městské části 

Praha 8 (vlastník žadatel) za pozemek parc. č. 919 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. V Holešovičkách, vlastník Hlavní město Praha) (k usn. 

č. Usn RMC 0547/2018) 

 

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 0337/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnických podílů 

id. 160151/337500 pozemků parc. č. 1841/4, 1841/5 a 1841/17 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Střížkovská) (k usn. č. Usn RMC 0160/2015) 

 

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 0338/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1227/17 a 1227/36 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) (k usn. č. Usn RMC 0313/2018) 

 

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 0339/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu nebo prodeji části pozemku 

parc. č. 821/15 (o výměře cca 15 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klíčanská) 

 

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 0340/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě 

pod názvem akce "OMS PODA - sídliště Bohnice 4. etapa" 

 

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 0341/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy 

a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0508/2011, 

č. Usn RMC 0608/2012, č. Usn RMC 0534/2013, č. Usn RMC 0529/2015, 

č. Usn RMC 0212/2017, č. Usn RMC 0299/2017, č. Usn RMC 0164/2018 

a č. Usn RMC 0228/2018) 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0342/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování podzemního vedení elektronických komunikací pod názvem akce 

"UR napojení ButterFly na síť EK Vodafone - Invalidovna" 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0343/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

v Domech s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Karlín v Praze 8, 

na dobu neurčitou. 

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 0344/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8 – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou. 

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 0345/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0027/2020 

ze dne 8. ledna 2020 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v Domě s pečovatelskou službou - čp. 1151 na k. ú. Kobylisy a na adrese 

Burešova 12, 182 00 Praha 8 na dobu neurčitou. 

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 0346/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh žádosti Městské části Praha 8 o rozšíření zóny zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun 

na území MČ Praha 8 a ukončení provozu betonárny na Rohanském nábřeží 

 

 

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 0347/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění servisu drobného 

dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku. 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, pověřená vedením 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 0348/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0265/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 

24. 6. 2020 ve věci uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části 

pozemku parc. č. 5/1, na k.ú. Libeň, obec Praha (dále jen „Pozemek") 

 

 

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 0349/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 18 

Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 16. září 2020   

 

 

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 0350/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh jmenování velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů 

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 0351/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. v zastoupení předkladatele místostarosty 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 

na rozvoj obce se společností Net Property s.r.o. 

Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, vedoucí oddělení  

   

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 0352/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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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 byla předložena uvedená aktuální písemná „Informace“.  

 

 

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 26. srpna 2020 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 26. srpna 2020 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 66. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0330/2020 až Usn RMC 0352/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatelka zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Vladimíra   L u d k o v á 

místostarostka Městské části Praha 8 

 


