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Z á p i s 

ze 45. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 11. prosince 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 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.  

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

45. 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, místostarostka MČ 

pí Mgr. Ludková se dostavila na schůzi RMČ během projednávání 2. bodu navrženého 

pořadu jednání. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Bc. Slobodníka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 45. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 43. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 27. listopadu 2019 (str. 5) 
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  2. Návrh úpravy platu panu Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (9210) (str. 6) 

  3. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 

Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 

za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů 

v 2. pololetí roku 2019 (str. 6) 

  4. Návrh uzavření "Dodatku č. 6" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi Městskou částí 

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

mládeže volného času, o.p.s. jako "realizátorem" (str. 7) 

  5. 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. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

(str. 8) 

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

ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 101, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 101, 

186 00 Praha 8(str. 8) 

  7. Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, 

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

na k. ú. Karlín, 186 00 Praha 8, na dobu neurčitou (str. 9) 

  8. Návrh uzavření "Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2019/0111/OSM.DEP" 

ze dne 11. 4. 2019 k části pozemku parc. č. 840/190 na k. ú. Bohnice, obec 

Praha, za účelem zařízení staveniště pro stavbu "Domov pro seniory Bohnice" 

při ulici Řešovská (k usn. č. Usn RMC 0175/2019) (str. 9) 

  9. Návrh uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu 

(kategorie maloodběratel do 630 MWh/rok) (dále jen „Smlouva č. 1“), 

a Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (kategorie střední 

odběr) (dále jen „Smlouva č. 2“), mezi společností Pražská plynárenská, a.s. 

a společností Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. (str. 10) 

10. Návrh výběru dodavatele a uzavření "servisní smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS 

DESA" (str. 17) 

11. 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. 21) 

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. 21) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7, 10 až 16, 17 až 20) 

12. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 21) 
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Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 3. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým 

příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou 

částí Praha 8 (str. 7), 

 

po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0610/2019 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 13. 11. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, prostor 

č. 616, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 - Karlín 

(str. 10), 

 

ozn. „C1“ 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. 1285/24, na k. ú. Troja v Praze 8 (str. 11), 

 

ozn. „C2“ 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. 1285/33, na k. ú. Troja v Praze 8 (str. 11), 

 

ozn. „C8“ Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad rámec 

běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 145 na adrese 

U Drahaně 19, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 11), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Nájemní smlouvě o nájmu prostorů 

sloužících k 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. 12), 

 

ozn. „C10“ 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. 26/2, na k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 12), 

 

ozn. „C15“ Návrh změn v dozorčí radě společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa 

majetku a služeb a. s. (str. 13), 

 

ozn. „C17“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou – na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 13), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

Praha 8, na k. ú. Střížkov, na dobu neurčitou (str. 13), 
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ozn. „C19“ 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. 14), 

 

ozn. „C20“ Návrh uzavření 9 "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 na k. ú. Střížkov, 

182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 14), 

 

ozn. „C21“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 399, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 399, na k. ú. Libeň a na adrese 

Sokolovská 196, 180 00 Praha 8 (str. 14), 

 

ozn. „C22“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání a o uspořádání budoucích poměrů" 

mezi Městskou částí Praha 8, společností Centrum Palmovka, a. s., 

a společností Osmá správa majetku a služeb a. s. (str. 15), 

 

ozn. „C23“ 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 – v budově čp. 532, na k. ú. Střížkov 

a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8 (str. 15) 

a 

ozn. „C24“ 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 – v budově čp. 532, na k. ú. Střížkov 

a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8 (str. 15), 

 

po projednání výše uvedeného 10. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "kupní smlouvě" s předmětem plnění 

"Nákup počítačů a monitorů" (str. 17), 

 

ozn. „C6“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění a podpora 

datové konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8" (str. 18), 

 

ozn. „C13“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery" 

(str. 18), 

 

ozn. „C11“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 18), 

 

ozn. „C12“ Návrh změny účelu použití investičního příspěvku Servisního střediska 

pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8, ponechaného z předchozích 

let do roku 2019 (str. 19), 
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ozn. „C14“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k zahájení zjišťovacího řízení 

záměru „Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy“ 

na pozemcích parc. č. 1213/1, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 

1216, 1217, 1668/1, 1304/1, všechny na k. ú. Troja v Praze 8 

(při ul. K Pazderkám (str. 19), 

 

ozn. „C7“ Návrh 2. dílčí změny působnosti členů Rady městské části Praha 8 

(str. 20), 

 

ozn. „C5“ Návrh pojmenování dosud bezejmenného veřejného prostranství v okolí 

Nové libeňské synagogy při ulici Zenklova v Praze 8 – Libni jako Park 

Arnošta Lustiga (str. 20) 

a 

ozn. „C16“ Návrh dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0661/2019 ze dne 27. listopadu 2019 a k návrhu uzavření 

smlouvy o nájmu mobilního kluziště mezi Městskou částí Praha 8 

jako „pronajímatelem“ a AGRS, a. s., Praha 7 jako „nájemcem“ (str. 20). 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že zařazuje k projednávání 

na dnešní schůzi RMČ materiál ozn. „C25“ – Návrh zrušení 9 usnesení k uzavření 

smluv o výpůjčce mezi Městskou částí Praha 8, jako "půjčitelem" a Osmou správou 

majetku a služeb a. s. (IČO: 046 50 522), se sídlem na adrese Nekvasilova 625/2, 

186 00 Praha 8 - Karlín, jako "vypůjčitelem" a materiál ozn. „C26“ – Návrh uzavření 

"Smlouvy o výpůjčce" v objektech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese 

Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8, čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 

181 00 Praha 8 a čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8, 

které budou projednávány za materiálem ozn. „C24“. 

 

K navrženému pořadu jednání 45. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 45. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 43. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. listopadu 

2019 

 

K zápisu ze 43. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. listopadu 

2019 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 43. schůze, 

konané dne 27. listopadu 2019, 

schválila jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh úpravy platu panu Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (9210) 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (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 0671/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 3 

Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 

Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, za úspěšné 

splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 2. pololetí 

roku 2019 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník. 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková se do zápisu vyjádřila: „Já se domnívám, 

že pan ředitel servisního střediska za ty výkony, které předvádí na servisním středisku, 

nemá dostat ani korunu. Proto materiál beru jako nehoráznou drzost, že byl vůbec 

předložen a budu hlasovat proti.“ 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání návrh 

neschválila. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

3 pro přijetí návrhu, 

3 proti přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 11 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh bezúplatného převodu majetku, 

pořízeného Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské 

části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) 

zřízeným Městskou částí Praha 8. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0672/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 4 

Návrh uzavření "Dodatku č. 6" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi Městskou částí 

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

volného času, o.p.s. jako "realizátorem" 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková a Mgr. Tatranský. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0673/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

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. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0674/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

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

ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části 

Praha 8 – čp. 101, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 101, 186 00 Praha 8 

 

Přizvaný: 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 0675/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Karlín, 

186 00 Praha 8, na dobu neurčitou 

 

Přizvaný: 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 0676/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 2019/0111/OSM.DEP" 

ze dne 11. 4. 2019 k části pozemku parc. č. 840/190 na k. ú. Bohnice, obec Praha, 

za účelem zařízení staveniště pro stavbu "Domov pro seniory Bohnice" při ulici 

Řešovská (k usn. č. Usn RMC 0175/2019) 

 

Přizvaný: 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 0677/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu jednání 

bude projednán v režimu valné hromady obchodní korporace Správa tepelného 

hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 

 

K bodu 9 

Návrh uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (kategorie 

maloodběratel do 630 MWh/rok) (dále jen „Smlouva č. 1“), a Smlouvy o sdružených 

službách dodávky zemního plynu (kategorie střední odběr) (dále jen „Smlouva č. 2“), 

mezi společností Pražská plynárenská, a.s. a společností Správa tepelného 

hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 

 

Přizvaný: 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, ve funkci valné hromady 

obchodní korporace Správa tepelného 

hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 

po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0678/2019, které je 

přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 11 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0610/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 13. 11. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy 

o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, 

prostor č. 616, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 - 

Karlín. 

Přizvaný: 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 0679/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ 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. 1285/24, na k. ú. Troja 

v Praze 8. 

Přizvaný: 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 0680/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ 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. 1285/33, na k. ú. Troja 

v Praze 8. 

Přizvaný: 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 0681/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními 

úpravami nad rámec běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 145 na adrese 

U Drahaně 19, na k. ú. Bohnice v Praze 8. 

Přizvaný: 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 0682/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 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. 1" k Nájemní smlouvě 

o nájmu prostorů sloužících k 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. 

Přizvaný: 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 0683/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého 

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

Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 26/2, na k. ú. Čimice v Praze 8. 

Přizvaný: 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 0684/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s. 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh změn v dozorčí radě společnosti 

Městské části Praha 8 Osmá správa majetku a služeb a. s. 

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

   

V diskusi vystoupil p. Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve znění 

připomínky, kterou vznesl v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s. po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0685/2019, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

8 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou. 

Přizvaný: 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 0686/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, na dobu neurčitou. 

Přizvaný: 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 0687/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ 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. 

Přizvaný: 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 0688/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh uzavření 9 "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 na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou. 

Přizvaný: 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 0689/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 399, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 399, na k. ú. Libeň 

a na adrese Sokolovská 196, 180 00 Praha 8. 

Přizvaný: 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 0690/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C22
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání a o uspořádání 

budoucích poměrů" mezi Městskou částí Praha 8, společností Centrum 

Palmovka, a. s., a společností Osmá správa majetku a služeb a. s. 

Přizvaný: 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 0691/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C23
“ 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 – v budově čp. 532, 

na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8. 

Přizvaný: 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 0692/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C24
“ 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 – v budově čp. 532, 

na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8. 

Přizvaný: 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 0693/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C25
“ Návrh zrušení 9 usnesení k uzavření smluv o výpůjčce 

mezi Městskou částí Praha 8, jako "půjčitelem" a Osmou správou majetku 

a služeb a. s. (IČO: 046 50 522), se sídlem na adrese Nekvasilova 625/2, 

186 00 Praha 8 - Karlín, jako "vypůjčitelem". 

Přizvaný: 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 0694/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C26
“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektech 

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

části Praha 8 – čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 

186 00 Praha 8, čp. 484, na·k.·ú.·Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 

a čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Slabihoudek a JUDr. Vašák. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0695/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh výběru dodavatele a uzavření "servisní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA" 

 

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

Omluvená: pí  Bc. Hejná, pověřená vedením odboru informatiky (OI) ÚMČ 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník. 

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 0696/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "kupní smlouvě" 

s předmětem plnění "Nákup počítačů a monitorů". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Omluvená: pí  Bc. Hejná, pověřená vedením 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 0697/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 18/22 

 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy 

o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Zajištění a podpora datové konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Omluvená: pí  Bc. Hejná, pověřená vedením 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 0698/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Kupní 

smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Prodloužení 

supportu na servery". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Omluvená: pí  Bc. Hejná, pověřená vedením OI ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Slobodník a Vítek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0699/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C11
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru 

(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 0700/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 19/22 

 

 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh změny účelu použití investičního příspěvku Servisního 

střediska pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8, ponechaného 

z předchozích let do roku 2019. 

Přizvaná: 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 0701/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C14
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Vstupní areál Botanické zahrady 

hlavního města Prahy“ na pozemcích parc. č. 1213/1, 1214/1, 1214/2, 1214/3, 

1214/4, 1214/5, 1216, 1217, 1668/1, 1304/1, všechny na k. ú. Troja v Praze 8 

(při ul. K Pazderkám. 

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

a strategického rozvoje odboru územního rozvoje a výstavby 

(OÚRV) ÚMČ 

   

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 0702/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C7
“ Návrh 2. dílčí změny působnosti členů Rady městské části 

Praha 8. 

   

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

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0703/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh pojmenování dosud bezejmenného veřejného 

prostranství v okolí Nové libeňské synagogy při ulici Zenklova v Praze 8 – 

Libni jako Park Arnošta Lustiga. 

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

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Tatranský. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0704/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0661/2019 ze dne 27. listopadu 2019 a k návrhu uzavření 

smlouvy o nájmu mobilního kluziště mezi Městskou částí Praha 8 

jako „pronajímatelem“ a AGRS, a. s., Praha 7 jako „nájemcem“. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Tatranský a Vítek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0705/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 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 11 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 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že na ÚMČ Praha 8 byl doručen dopis, 

který nesplňuje požadavky pro petici, a proto nebude projednán v petiční 

komisi, pouze na něj bude odpovězeno formou dopisu, který podepíše on 

a místostarosta MČ p. Vítek. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 12 

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 8. ledna 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 8. ledna 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 45. schůzi Rady MČ ve 14:45 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0671/2019 až Usn RMC 0705/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Josef   S l o b o d n í k 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


