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Z á p i s 

ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 30. března 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 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. Paulus (= 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 

 

 

123. 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 

místostarostu MČ p. Vítka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 123. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 121. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 16. března 2022 (str. 3) 



 

 

strana 2/9 

 

 

  2. Návrh převodu movitého majetku městské části Praha 8 - bezúplatného převodu 

oplocení objektu "Nová Palmovka" ve vlastnictví městské části Praha 8 

do vlastnictví hl. m. Prahy (str. 3) 

  3. Návrh prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku městské části Praha 8 (str. 4) 

  4. Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektech ve vlastnictví 

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

(str. 4) 

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

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 4) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví BD Pobřežní 380/2, uzavřeného v rámci věcného břemene 

služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části – 

čp. 380, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 2, 186 00 Praha 8 (str. 5) 

  7. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

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

– čp. 89, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 28, 186 00 Praha 8 (str. 5) 

  8. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0098/2022 Rady městské části Praha 8 

ze dne 23. 2. 2022, k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy městské části Praha 8 – čp. 780, np. 114, na k. ú. Čimice 

a na adrese Čimická 61 (k usn. č. Usn RMC 0098/2022) (str. 6) 

  9. Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín a jednotlivých 

vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – prostor 

č. 501, čp. 146, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 70, 186 00 Praha 8 (str. 6) 

10. Návrh uzavření "Dodatku č. 3" k pojistné smlouvě č. 7721137645 

(č.ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020) (str. 7) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" - budovy 

čp. 191 s pozemkem parc. č. 537, na adrese Pod Čimickým hájem 191/13, 

a budovy čp. 192 s pozemkem parc. č. 538, na adrese Pod Čimickým 

hájem 192/15, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 7) 

12. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" - budovy 

čp. 189 s pozemkem parc. č. 533, na adrese Pod Čimickým hájem 189/9, 

a budovy čp. 190 s pozemkem parc. č. 534, na adrese Pod Čimickým 

hájem 190/11, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 8) 

13. 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) 
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K navrženému pořadu jednání 123. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 123. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 121. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 16. března 

2022 

 

K zápisu ze 121. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 16. března 

2022 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 121. schůze, 

konané dne 16. března 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh převodu movitého majetku městské části Praha 8 - bezúplatného převodu 

oplocení objektu "Nová Palmovka" ve vlastnictví městské části Praha 8 do vlastnictví 

hl. m. Prahy 

 

 

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 0162/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska pro správu 

svěřeného majetku městské části Praha 8 

 

 

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 0163/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 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 0164/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

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

(informace 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 0165/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví BD Pobřežní 380/2, uzavřeného v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části – čp. 380, na k. ú. Karlín 

a na adrese Pobřežní 2, 186 00 Praha 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0166/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

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

čp. 89, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 28, 186 00 Praha 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0167/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0098/2022 Rady městské části Praha 8 

ze dne 23. 2. 2022, k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy městské části Praha 8 – čp. 780, np. 114, na k. ú. Čimice a na adrese 

Čimická 61 (k usn. č. Usn RMC 0098/2022) 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA, 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 0168/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín a jednotlivých vlastníků 

bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 

požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – prostor č. 501, čp. 146, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 70, 186 00 Praha 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA, 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 0169/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh uzavření "Dodatku č. 3" k pojistné smlouvě č. 7721137645 

(č.ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020) 

 

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

 pí  Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

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 0170/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" - budovy čp. 191 

s pozemkem parc. č. 537, na adrese Pod Čimickým hájem 191/13, a budovy čp. 192 

s pozemkem parc. č. 538, na adrese Pod Čimickým hájem 192/15, vše na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Slabihoudek a Mgr. Ludková. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0171/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" - budovy čp. 189 

s pozemkem parc. č. 533, na adrese Pod Čimickým hájem 189/9, a budovy čp. 190 

s pozemkem parc. č. 534, na adrese Pod Čimickým hájem 190/11, vše na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA, 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 0172/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13  

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 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomným připomenul řádnou radu, která je plánovaná 

na 6. dubna a bude již v režimu, kdy se jednání rady zúčastní i přizvaní vedoucí 

odborů a vybraných oddělení. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Bc. Mutl. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 123. schůzi Rady MČ ve 14:10 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0162/2022 až Usn RMC 0172/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


