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Z á p i s 
ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; 

Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, Ing. Šašek a Ing. Matoušová 
(= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 
p.  Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný 

předseda kontrolního výboru ZMČ, 
p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 
pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 
p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 

 
Omluveni: pp.  Ing. Kroutil (= 1 radní MČ), 
      Mgr. P. Veselý, vedoucí OOZ OKS ÚMČ. 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ 

uvolněnou radní MČ pí Mgr. et. Mgr. BcA. Solomonovou. 
  

Rada MČ schválila uvolněnou radní 
MČ pí Mgr. et. Mgr. 
BcA. Solomonovou ověřovatelkou 
zápisu ze své 115. schůze jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 115. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu ze 113. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 6. června 2018 (str. 6) 
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  2. Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Řešovská 8 (str. 7) 
  3. Návrh poskytnutí peněžitého daru vybraným policistům Obvodního ředitelství 

Praha III - Policie ČR, strážníkům Obvodního ředitelství Praha 8 - Městské 
policie hlavního města Prahy a hasičům Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy (str. 8) 

  4. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" 
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy 
Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 
181 00 Praha 8 (str. 9) 

  5. Návrh uzavření "Dodatku č. 4" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 
Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 
(U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 (str. 9) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 
na podzemní kabelové vedení veřejné komunikační sítě na pozemku 
parc. č. 693/173 na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 10) 

  7. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě označené "Optické napojení ulice Molákova na stávající trasu 
UPC, Praha 8" na k. ú. Karlín (str. 10) 

  8. Návrh prominutí a odpisu nedobytné pohledávky příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 
Praha 8 (str. 11) 

  9. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, 
Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0284/2017 a č. Usn RMC 0451/2017) (materiál pro 
ZMČ) (str. 11) 

10. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné 
zakázky s předmětem plnění "PD - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku 
Šaldova - Negrelliho viadukt" (str. 12) 
Materiál k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

11. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 
veřejné zakázky s předmětem plnění "Zametání, čistění zpevněných ploch a sběr 
odpadků" (str. 19) 

12. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 
veřejné zakázky s předmětem plnění "Obsluha odpadkových košů na psí 
exkrementy" (str. 19) 

13. Návrh projednání studie "Palmovka 2030 - Možnosti revitalizace toku Rokytky" 
(str. 19) 

14. Návrh uzavření „Smlouvy o instalaci a následném provozu prodejních automatů“ 
v obecních objektech svěřených do správy Městské části Praha 8 – 
a to v kulturním domě „LÁDVÍ“ a v kulturním domě "KRAKOV" (str. 19) 

15. Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení 
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 (str. 19) 
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16. 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. 23) 

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. 23) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
(str. 7 až 8, 12 až 18, 20 až 22) 

17. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 23) 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C21“ Návrh jmenování ředitele Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 

(str. 7) 
a 
ozn. „C23“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním 

režimu při použití otevřeného řízení s elektronickou aukcí dle ust. § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 
"Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 
(str. 8), 

 
po projednání výše uvedeného 10. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C22“ Návrh uzavření "Objednávky služeb hybridní pošty" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Českou poštou, s.p. (str. 12), 
 
ozn. „C26“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním oznámení 

o zahájení zadávacího řízení - otevřeného podlimitního řízení" v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Revitalizace veřejného 
prostoru u KD Ládví" (str. 13), 

 
ozn. „C“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o nájmu výpočetní techniky" 

č.2017/0612OKS.DICTS (str. 13), 
 
ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 433 

(ve vlastnictví žadatelů) za část pozemku parc. č. 404/45 (o výměře 
cca 40 m2) a část pozemku parc. č. 404/1 (o výměře cca 90 m2, 
oba pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy), všechny 
na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Průhonu) (k usn. 
č. Usn RMC 0128/2012) (str. 14), 
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ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 
parc. č. 11/4 (o výměře cca 10 m2) na k. ú. Střížkov v Praze 8 
(při ul. Střížkovská) (str. 14), 

 
ozn. „C3“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 625/46 

(ve vlastnictví žadatele) za pozemek parc. č. 628 (ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy), oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 (oblast Na Farkách) (k usn. 
č. Usn RMC 0334/2016) (str. 15), 

 
ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k Aktualizaci č. 3 Zásad územního 

rozvoje hl. m. Prahy (str. 15), 
 
ozn. „C5“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii nástavby bytového domu 

na pozemku parc. č. 110 na k. ú. Karlín (při ul. Jirsíkova) (str. 16), 
 
ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke stavebnímu záměru – Nájemní 

ubytování se službami na pozemcích parc. č. 49, 52/2, všechny 
na k. ú. Karlín (při ul. Sokolovská) (str. 16), 

 
ozn. „C7“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Půdní vestavby bytové 

jednotky v bytovém domě na pozemku parc. č. 163 na k. ú. Libeň 
(při ul. Lindnerova) (str. 16), 

 
ozn. „C8“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků 

parc. č. 1227/17, 1227/36 a částí pozemků parc. č. 1227/1 (o výměře 
351 m2) a 1227/40 (o výměře 604 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 
(při ul. Rozšířená) (str. 17), 

 
ozn. „C12“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 17), 
 
ozn. „C25“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 18) 
a 
ozn. „C24“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění „Rekonstrukce okolí bikrosové dráhy – nová 
startovací rampa pro BMX areál TJ Slovan Bohnice" (str. 18), 

 
Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 15. bodu 

pořadu jednání, byl projednán následující materiál, předložený k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 
 
ozn. „C9“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání“ v objektu 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 – na adrese Libčická čp. 399/8, 181 00 Praha 8 (str. 20), 

 
ozn. „C10“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

podnikání“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
v kulturním domě „LÁDVÍ“, se sídlem na adrese Binarova čp. 1661 
(Burešova č. or. 2), 182 00 Praha 8 – Kobylisy (str. 20), 
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ozn. „C11“ Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Základní školou 

a mateřskou školou Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 příspěvkovým 
právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 
(str. 20), 

 
ozn. „C13“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0194/2018 ze dne 25. dubna 

2018 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě 
s pečovatelskou službou (str. 20), 

 
ozn. „C14“ Návrh vyslovení souhlasu s předáním "Žádosti o bydlení ze sociálních 

důvodů" Magistrátu hl. města Prahy (str. 20), 
 
ozn. „C15“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu nemovitého majetku 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 - části pozemku parc. č. 3610, v k. ú. Libeň (str. 21), 

 
ozn. „C16“ 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. Karlín v Praze 8, na dobu určitou (str. 21), 

 
ozn. „C17“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 103, v k. ú. Čimice 
a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 (str. 21), 

 
ozn. „C18“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "SMLOUVY O ZHOTOVENÍ 

ÚPRAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU BUDOVY 
NOVÁ PALMOVKA A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava 
projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a související 
inženýrská činnost" (k usn. č. Usn RMC 0116/2018) (str. 21), 

 
ozn. „C19“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0186/2018 Rady Městské části 

Praha 8 ze dne 25. dubna 2018 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" 
o nájmu bytu pronajatého jako "azylový byt" v domě ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, 
na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností 
Osmá správa majetku a služeb a.s. (str. 21), 

 
ozn. „C20“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0850/2015 Rady Městské části Praha 

8 ze dne 21. prosince 2015 a k návrhu textu "Podmínek pro zařazení 
žadatelů do programu "Bydlení pro seniory"" v domech ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy, svěřených Statutem hl. města Prahy, v platném 
znění, do správy Městské části Praha 8 a změny textu "Nájemní smlouvy" 
a "Podnájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, pronajatého 
Sociálním a ošetřovatelským službám Praha 8 pro žadatele v programu 
"Bydlení pro seniory" (str. 22), 
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ozn. „C27“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 
a Bytovým družstvem Libeň č. p. 1056 (str. 22), 

 
ozn. „C28“ Návrh textu "Smlouvy o financování dostavby sídla městské části Praha 8 

a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (str. 22), 
 
ozn. „C29“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0782/2017 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 13.12.2017, k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém 
převodu Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti 
ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské 
části Praha 8, pozemku parc. č. 881/163, k. ú. Čimice (k usn. 
č. Usn ZMC 030/2017 a č. Usn RMC 0782/2017) (str. 22) 

a 
ozn. „C30“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části 

Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. hlavního 
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, pozemku 
parc. č. 881/163, k. ú. Čimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0504/2017, 
č. Usn RMC 0782/2017 a č. Usn ZMC 030/2017) (str. 22). 

 
K navrženému pořadu jednání 115. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 
 

Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 115. schůze schválila. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 113. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 6. června 
2018 
 

K zápisu ze 113. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 6. června 2018 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 113. schůze, 
konané dne 6. června 2018, schválila. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 2 
Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Řešovská 8 
 
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení 

předkladatelky uvolněné radní MČ pí Ing. Kroutil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0292/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 16 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatelky uvolněné 

radní MČ pí Ing. Kroutil uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C21

“ Návrh jmenování ředitele Základní školy, Praha 8, 
Hovorčovická 11. 
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0293/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C23

“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení 
s elektronickou aukcí dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 
a její příspěvkové organizace". 
Přizvaný: p.  Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0294/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 3 
Návrh poskytnutí peněžitého daru vybraným policistům Obvodního ředitelství Praha 
III - Policie ČR, strážníkům Obvodního ředitelství Praha 8 - Městské policie hlavního 
města Prahy a hasičům Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy 
 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0295/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 4 
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 
Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 
 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0296/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 5 
Návrh uzavření "Dodatku č. 4" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 
(U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 
 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0297/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 6 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 
na podzemní kabelové vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 693/173 
na k. ú. Karlín, obec Praha 
 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0298/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 7 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
označené "Optické napojení ulice Molákova na stávající trasu UPC, Praha 8" 
na k. ú. Karlín 
 
Přizvaná: pí Víšková, v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

p. Ing. Bc. Eliáše 
 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0299/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 8 
Návrh prominutí a odpisu nedobytné pohledávky příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 
 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0300/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 9 
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč, vzniklého 
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8 
(k usn. č. Usn RMC 0284/2017 a č. Usn RMC 0451/2017) (materiál pro ZMČ) 
 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0301/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 10 
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "PD - Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Šaldova - 
Negrelliho viadukt" 
 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 
 p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0302/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
K bodu 16 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C22
“ Návrh uzavření "Objednávky služeb hybridní pošty" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Českou poštou, s.p.. 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0303/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C26

“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "odesláním 
oznámení o zahájení zadávacího řízení - otevřeného podlimitního řízení" v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky "Revitalizace veřejného 
prostoru u KD Ládví". 
Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0304/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o nájmu výpočetní 
techniky" č.2017/0612OKS.DICTS. 
Přizvaný: p. Mrzena, pověřený vedením oddělení provozu ICT OKS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0305/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C1

“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku 
parc. č. 433 (ve vlastnictví žadatelů) za část pozemku parc. č. 404/45 
(o výměře cca 40 m2) a část pozemku parc. č. 404/1 (o výměře cca 90 m2, 
oba pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy), všechny na k. ú. Čimice 
v Praze 8 (při ul. Na Průhonu) (k usn. č. Usn RMC 0128/2012). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 
   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0306/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části 

pozemku parc. č. 11/4 (o výměře cca 10 m2) na k. ú. Střížkov v Praze 8 
(při ul. Střížkovská). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0307/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C3

“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku 
parc. č. 625/46 (ve vlastnictví žadatele) za pozemek parc. č. 628 (ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy), oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 (oblast Na Farkách) 
(k usn. č. Usn RMC 0334/2016). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0308/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k Aktualizaci č. 3 Zásad 

územního rozvoje hl. m. Prahy. 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

   
V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D., Petrus 

a Ing. Zikmundová.  
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0309/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C5

“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii nástavby 
bytového domu na pozemku parc. č. 110 na k. ú. Karlín (při ul. Jirsíkova). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0310/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke stavebnímu záměru – 

Nájemní ubytování se službami na pozemcích parc. č. 49, 52/2, všechny 
na k. ú. Karlín (při ul. Sokolovská). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0311/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování, 
1 proti přijetí návrhu.) 

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

pod ozn. „C7
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Půdní vestavby 

bytové jednotky v bytovém domě na pozemku parc. č. 163 na k. ú. Libeň 
(při ul. Lindnerova). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0312/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C8
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků 

parc. č. 1227/17, 1227/36 a částí pozemků parc. č. 1227/1 (o výměře 351 m2) 
a 1227/40 (o výměře 604 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 
(při ul. Rozšířená). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0313/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 

Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

   
V diskusi vystoupili p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, který navrhl úpravu 

v předloženém návrhu usnesení. 
Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit návrh usnesení a jeho 

přílohu ve smyslu připomínky vznesené předkladatelem a vyzval radní MČ 
k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 
Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0314/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C25

“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 
Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0315/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C24
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění „Rekonstrukce okolí 
bikrosové dráhy – nová startovací rampa pro BMX areál TJ Slovan Bohnice". 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0316/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
Operativní rozhodování Rady MČ 

 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 11, 12, 13, 14, 15, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C27, C28, 
C29, C30. 
 

Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhů, 

                           2 se zdrželi hlasování. 
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K bodu 11 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 
veřejné zakázky s předmětem plnění "Zametání, čistění zpevněných ploch a sběr 
odpadků" 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0317/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 12 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 
veřejné zakázky s předmětem plnění "Obsluha odpadkových košů na psí exkrementy" 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0318/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 13 
Návrh projednání studie "Palmovka 2030 - Možnosti revitalizace toku Rokytky" 
Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0319/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 14 
Návrh uzavření „Smlouvy o instalaci a následném provozu prodejních automatů“ 
v obecních objektech svěřených do správy Městské části Praha 8 – a to v kulturním 
domě „LÁDVÍ“ a v kulturním domě "KRAKOV" 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0320/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 15 
Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" 
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0321/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C9

“   Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání“ v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 – na adrese Libčická čp. 399/8, 181 00 Praha 8 - Místostarosta 
MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, 

   
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0322/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C10

“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o nájmu prostor sloužících 
podnikání“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 –
v kulturním domě „LÁDVÍ“, se sídlem na adrese Binarova čp. 1661 
(Burešova č. or. 2), 182 00 Praha 8 – Kobylisy - Místostarosta MČ p. PhDr. 
Ing. Fichtner, MBA, 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0323/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C11

“   Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Základní školou a mateřskou 
školou Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 příspěvkovým právnickým 
osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 - Uvolněná radní MČ 
pí Ing. Kroutil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0324/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C13

“  Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0194/2018 ze dne 25. dubna 2018 
a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 
službou - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0325/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C14

“  Návrh vyslovení souhlasu s předáním "Žádosti o bydlení ze sociálních důvodů" 
Magistrátu hl. města Prahy - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0326/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C15
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu nemovitého majetku 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 - části pozemku parc. č. 3610, v k. ú. Libeň - Místostarosta MČ 
p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0327/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C16

“  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. Karlín v Praze 8, na dobu určitou - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0328/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C17

“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 
prostorů, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 103, v k. ú. Čimice a na adrese 
Čimická 61, 181 00 Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0329/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C18

“  Návrh výběru poskytovatele a uzavření "SMLOUVY O ZHOTOVENÍ ÚPRAV 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU BUDOVY NOVÁ 
PALMOVKA A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI" 
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava projektové 
dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a související inženýrská 
činnost" (k usn. č. Usn RMC 0116/2018) - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0330/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C19

“  Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0186/2018 Rady Městské části 
Praha 8 ze dne 25. dubna 2018 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" 
o nájmu bytu pronajatého jako "azylový byt" v domě ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, 
na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá 
správa majetku a služeb a.s. - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0331/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C20
“  Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0850/2015 Rady Městské části Praha 8 

ze dne 21. prosince 2015 a k návrhu textu "Podmínek pro zařazení žadatelů 
do programu "Bydlení pro seniory"" v domech ve vlastnictví Hlavního města 
Prahy, svěřených Statutem hl. města Prahy, v platném znění, do správy 
Městské části Praha 8 a změny textu "Nájemní smlouvy" a "Podnájemní 
smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8, pronajatého Sociálním a ošetřovatelským 
službám Praha 8 pro žadatele v programu "Bydlení pro seniory" - Místostarosta 
MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0332/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C27

“  Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým 
družstvem Libeň č. p. 1056 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0333/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C28

“  Návrh textu "Smlouvy o financování dostavby sídla městské části Praha 8 
a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy - Místostarosta MČ 
p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0334/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C29

“  Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0782/2017 Rady městské části Praha 8 
ze dne 13.12.2017, k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu 
Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, 
tj. hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8, pozemku 
parc. č. 881/163, k. ú. Čimice (k usn. č. Usn ZMC 030/2017 
a č. Usn RMC 0782/2017) - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0335/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C30

“  Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části Praha 8 - 
úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, 
svěřených do správy Městské části Praha 8, pozemku parc. č. 881/163, 
k. ú. Čimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0504/2017, č. Usn RMC 0782/2017 
a č. Usn ZMC 030/2017) - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0336/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 16 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 16 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 
 
Radní MČ pí Ing. Matoušová – požádala o řešení grantů. Na dobu projednávání dané 

problematiky byl vyloučen protokol.  
Poté místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, navrhl projednat materiál 
pod ozn. „C31“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 
č. Usn ZMC 001/2016) (informace pro ZMČ).  

 
Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0337/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo:  
5 pro přijetí návrhu, 
1 proti přijetí návrhu.) 
(Hlasování nebyl přítomen 
místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, 
Ph.D., který v předsálí vyřizoval 
neodkladnou záležitost.) 

 
Nikdo další z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
 
 
K bodu 17 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Starosta MČ p. Petrus uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 
Praha 8, plánované na středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin“. Současně 
připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající 
z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé 
záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 
 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 
dne 25. července 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
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Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 115. schůzi Rady MČ ve 14:50 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0292/2018 až Usn RMC 0337/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

….....……........…………………………... 
Mgr. et Mgr. BcA. Jana   S o l o m o n o v á 

uvolněná radní Městské části Praha 8 
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	Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru Půdní vestavby bytové jednotky v bytovém domě na pozemku parc. č. 163 na k. ú. Libeň (při ul. Lindnerova).
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