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Z á p i s 

ze 72. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 14. října 2020 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

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

a uvolněný předseda finančního 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. 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. 

 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, (= x radních MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

72. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 72. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 70. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. září 

2020 (str. 4) 

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

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5) 
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  3. Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 2591/30, 2591/86, 

oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Pod hvězdárnou) (str. 6) 

  4. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 190 m2) parc. č. 1121 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Hranicích) (str. 6) 

  5. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 3872/1 (o výměře cca 248 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pivovarnická) (str. 6) 

  6. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 439/1 (o výměře cca 70 m2) 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Korycanská) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 1018/1 (o výměře 

cca 4800 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0297/2019) (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 602/4 (o výměře cca 36 m2) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) (str. 7) 

  9. Návrh uzavření "Dodatku č. 7" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi Městskou částí 

Praha 8 jako "zadavatelem" a "Salesiánským střediskem mládeže - střediskem 

volného času, o.p.s. jako "realizátorem" (str. 8) 

10. Návrh udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2020 (k usn. 

č. Usn RMC 0221/2020) (str. 8) 

11. Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o realizaci programů protidrogové 

prevence" mezi Městskou částí Praha 8 jako "zadavatelem" a Progressive o. p. s. 

jako "realizátorem" (str. 5) 

12. Návrh odprodeje movitého majetku užívaného příspěvkovou právnickou osobou 

(organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0177/2015) (str. 5) 

13.    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. 16) 

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. 16) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 9 až 15) 

14. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 16) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 12. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene služebnosti inženýrské sítě" pro umístění a provozování stavby 

přípojky plynu na pozemku parc. č. 735/5 na k. ú. Karlín, obec Praha 

(str. 9), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a paní Markétou Zralou, fyzickou osobou (str. 9), 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření dvou "Dohod o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a společností Osmá správa majetku a služeb a. s. (str. 9), 
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ozn. „C3“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0427/2020 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 30. září 2020 na poskytnutí daru od p. Z. Topinky 

na koncert pořádaný 13. 10. 2020 (str. 10), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Alicí Hrdinovou, jako "dárcem" (str. 10), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Ing. Janem Fibigerem a Ing. Martinem Fibigerem, 

jako "dárci" (str. 10), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Petrem Nemanským, jako "dárcem" (str. 11), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

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

– části pozemku parc. č. 523/2, k. ú. Střížkov (str. 11), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů 

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

do správy Městské části Praha 8 – čp. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 (str. 11), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů 

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

do správy Městské části Praha 8 – čp. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 (str. 12), 

 

ozn. „C10“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 

(k usn. č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 12), 

 

ozn. „C11“ Návrh vyjádření k doplnění podnětu na změnu územního plánu – Přesun 

areálu Ipodec na k. ú. Střížkov v Praze 8 (k usn. č. Usn ZMC 035/2019 

a č. Usn RMC 0494/2020) (str. 12), 

 

ozn. „C12“ Návrh nového Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0131/2016, č. Usn RMC 0659/2018 

a č. Usn RMC 0024/2019) (str.13),  

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování bezpečnostních 

služeb" č. 2019/0292/OPS.DVZ (12/3224/2019) (str. 13), 

 

ozn. „C14“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 

(k usn. č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 13), 

 

ozn. „C15“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" 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. 14), 
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ozn. „C16“ Návrh podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) vydaného dne 30. 6. 2020 v řízení 

vedeném pod Rsp 702/19 mezi společností Metrostav Alfa s.r.o. 

a Městskou částí Praha 8 o zaplacení tzv. udržovacích nákladů za stavbu 

Nové Palmovky (str. 14), 

 

ozn. „C17“ Návrh výpovědi Smlouvy o poskytování služeb 

č. ev. 2020/0512/OPS.DVZ na území "I" (str. 14), 

 

ozn. „C18“ Návrh výpovědi Smlouvy o poskytování služeb 

č. ev. 2020/0516/OPS.DVZ (19/3224/2020) na území "J" (str. 15), 

 

ozn. „C19“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

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

do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja 

a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 15) 

a 

ozn. „C20“ Návrh nového znění podmínek pronájmu bytů formou "Výběrového 

řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8, elektronickou formou (str. 15). 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že body 11. a 12. navrženého 

programu jednání budou zařazeny za bod 1. A materiály ozn. „C“ až „C20“ budou 

projednány po bodu 10 navrženého programu jednání. 

 

K navrženému pořadu jednání 72. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 72. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 70. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. září 2020 

 

K zápisu ze 70. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. září 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 70. schůze, 

konané dne 30. září 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 11 

Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o realizaci programů protidrogové 

prevence" mezi Městskou částí Praha 8 jako "zadavatelem" a Progressive o. p. s. 

jako "realizátorem" 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0437/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh odprodeje movitého majetku užívaného příspěvkovou právnickou osobou 

(organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0177/2015) 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0438/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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 0439/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 



 

 

strana 6/17 

 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková se omluvila, po projednání bodu 2, 

v neodkladné záležitosti a z jednání rady odešla. 

 

 

K bodu 3 

Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 2591/30, 2591/86, oba na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Pod hvězdárnou) 

 

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

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

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

 

 

K bodu 4 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 190 m2) parc. č. 1121 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Hranicích) 

 

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 0440/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 3872/1 (o výměře cca 248 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pivovarnická) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0441/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 439/1 (o výměře cca 70 m2) 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Korycanská) 

 

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 0442/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 1018/1 (o výměře cca 4800 m2) 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0297/2019) 

 

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 0443/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 602/4 (o výměře cca 36 m2) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) 

 

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 0444/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh uzavření "Dodatku č. 7" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi Městskou částí 

Praha 8 jako "zadavatelem" a "Salesiánským střediskem mládeže - střediskem volného 

času, o.p.s. jako "realizátorem" 

 

 

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 0445/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2020 (k usn. 

č. Usn RMC 0221/2020) 

 

 

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 0446/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě" pro umístění 

a provozování stavby přípojky plynu na pozemku parc. č. 735/5 na k. ú. Karlín, 

obec Praha. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (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 0447/2020, 

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. „C1
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a paní Markétou Zralou, fyzickou osobou. 

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 0448/2020, 

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. „C2
“ Návrh uzavření dvou "Dohod o narovnání" 

mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a. s. 

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 0449/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0427/2020 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 30. září 2020 na poskytnutí daru od p. Z. Topinky 

na koncert pořádaný 13. 10. 2020. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0450/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a Alicí Hrdinovou, jako "dárcem". 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) 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 0451/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a Ing. Janem Fibigerem a Ing. Martinem 

Fibigerem, jako "dárci". 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP 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 0452/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a Petrem Nemanským, jako "dárcem". 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP 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 0453/2020, 

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. „C7
“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého 

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

Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 523/2, k. ú. Střížkov. 

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 0454/2020, 

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. „C8
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 00 Praha 8. 

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 0455/2020, 

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. „C9
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 00 Praha 8. 

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 0456/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C10
“ 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 0457/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh vyjádření k doplnění podnětu 

na změnu územního plánu – Přesun areálu Ipodec na k. ú. Střížkov v Praze 8 

(k usn. č. Usn ZMC 035/2019 a č. Usn RMC 0494/2020). 

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 0458/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh nového Jednacího řádu komisí Rady městské části 

Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0131/2016, č. Usn RMC 0659/2018 

a č. Usn RMC 0024/2019). 

   

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 0459/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" 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 0460/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 

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

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0461/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 14/17 

 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8. 

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 0462/2020, 

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. „C16
“ Návrh podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) vydaného dne 30. 6. 2020 v řízení 

vedeném pod Rsp 702/19 mezi společností Metrostav Alfa s.r.o. a Městskou 

částí Praha 8 o zaplacení tzv. udržovacích nákladů za stavbu Nové Palmovky. 

   

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 0463/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C17
“ Návrh výpovědi Smlouvy o poskytování služeb 

č. ev. 2020/0512/OPS.DVZ na území "I". 

   

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 0464/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C18
“ Návrh výpovědi Smlouvy o poskytování služeb 

č. ev. 2020/0516/OPS.DVZ (19/3224/2020) na území "J". 

   

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 0465/2020, 

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. „C19
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

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

do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja 

a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8. 

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 0466/2020, 

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. „C20
“ Návrh nového znění podmínek pronájmu bytů formou 

"Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy 

o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8, elektronickou formou. Zároveň navrhl změnu 

předmětu tohoto návrhu a předložil nové znění usnesení. 

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

   

Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0467/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 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 13 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 13 

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 4. listopadu 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 4. listopadu 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 72. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0437/2020 až Usn RMC 0467/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


