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Z á p i s 

ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin 

v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 

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

Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, Ing. Šašek 

a Ing. Matoušová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

Host:  pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  

       OKT ÚMČ 

 

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Nepila. 

  

Rada MČ schválila místostarostu MČ 

p. Nepila ověřovatelem zápisu ze své 

123. schůze.  

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro schválení, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Pořad jednání 

 

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

 

  1. Schválení zápisu ze 121. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 3. října 

2018 (str. 8) 

  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k architektonické studii nástavby 

bytového domu a novostavby druhého bytového domu na pozemcích 

parc. č. 1634/1, 1635, 1636, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Střelničná, ul. Binarova) (k usn. č. Usn RM  0518/2015) (str. 15) 

  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení – Novostavba bytového domu na pozemcích parc. č. 1361/3, 1362, 

oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Bořanovická) (str. 15) 

  4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení – Nástavba a stavební úpravy bytového domu na pozemku parc. č. 203 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Primátorská) (k usn. č. Usn RMC 0213/2018) 

(str. 16) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro vydání 

společného povolení stavby „Konverze stávajících objektů technické 

infrastruktury na bytový dům“ na pozemcích parc. č. 840/183, 840/34, 840/35, 

840/456, 840/167, 840/173, 840/210, 840/182, všechny na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 (při ul. Dolákova) (k usn. č. Usn RMC 0196/2018 

a č. Usn RMC 0266/2018) (str. 10) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nemovitosti na pozemku 

parc. č. 106/3 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Primátorská) (str. 16) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2100/4, 

2100/5, 2099 a části pozemku parc. č. 3823/10 (cca 25 m2), všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn. č. Usn RMC 0093/2018) 

(str. 17) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 919 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. V Holešovičkách) (str. 17) 

  9. Návrh uzavření "Dodatku ke Smlouvě o financování projektu v rámci 

Operačního programu Praha - Pól růstu ČR" mezi Hlavním městem Praha 

a Městskou částí Praha 8 (str. 18) 

Materiály k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

10. Zpráva o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí 

roku 2018" (str. 27) 

11. Návrh převodu finančních prostředků ve výši 54 450 Kč z rezervního fondu 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 – 

Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, do fondu investic a jejich použití 

(str. 27) 

12. Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení (sociálních 

pohřbů)" (str. 27) 

13. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a p. Janem Nachtigalem, jako "dárcem" (str. 27) 

14. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Lucií Grohmanovou, Filipem Grohmanem a Jáchymem 

Grohmanem, jako "dárcem" (str. 28) 
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15. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Blankou Hrdinovou a Miroslavem Fišerem, jako "dárci" 

(str. 28) 

16. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a církevní organizací Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra 

a Pavla Praha - Bohnice jako "obdarovaným" (str. 28) 

17. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení 

elektrické energie na pozemku parc. č. 840/283 na k. ú. Bohnice, obec Praha 

(str. 28) 

18. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene" pro umístění a provozování stavby telekomunikačního zařízení 

v budově čp. 399 na pozemku parc. č. 404/2 na k. ú. Čimice, obec Praha (str. 29) 

19. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění 

a provozování stavby podzemního kabelového vedení VN včetně 

telekomunikačního vedení na pozemcích na k. ú. Bohnice, obec Praha (str. 29) 

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

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 527/30, 527/46 a 527/49, 

vše na k. ú. Střížkov, obec Praha (str. 29) 

21. 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. 32) 

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. 32) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

(str. 9 až 10, 11 až 14, 18, 19 až 26, 29 až 38) 

22. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8  

 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C32“ Návrh znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti 

Osmá správa majetku a služeb a.s., Smlouvy o výkonu funkce člena 

dozorčí rady společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., a změny 

Stanov  společnosti  Osmá správa majetku a služeb a.s. (str. 9), 

 

ozn. „C9“ K "Výroční zprávě" akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s., 

za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (str. 10), 
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ozn. „C6“ Návrh uzavření 5 smluv "Smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 

věcného břemena" a "Dohody o vybudování veřejného chodníku 

a 3 veřejných parkovacích stání" na pozemku parc. č. 840/167 

na k. ú. Bohnice, obec Praha na stavební akci "Konverse stávajících 

objektů technické infrastruktury VS 206 a TS 2914, ul. Dolákova, Praha 8" 

(str. 11), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech 

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

Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0790/2015, č. Usn RMC 0603/2015 

a č. Usn RMC 0012/2014) (str. 29), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 12, prostor č. 502, na k. ú. Karlín 

a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 - Karlín (str. 30), 

 

ozn. „C10“ 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. 177 na adrese 

Pod Čimickým hájem 1, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 30), 

 

ozn. „C11“ 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, v k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 11), 

 

ozn. „C12“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0288/2018 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 18. 6. 2018, ve věci majetkového převodu Městské části 

Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků 

parc. č. 626/72 ("ostatní plocha - jiná plocha", včetně stavby účelové 

komunikace, a parc. č. 626/73 ("ostatní plocha - jiná plocha"), 

vše na k. ú. Čimice v Praze 8(k usn. č. Usn RMC 0039/2017, 

č. Usn ZMC 005/2017 a č. Usn RMC 0288/2018) (str. 12), 

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu, týkající se pozemků 

parc. č. 2364/204, 2364/206 a 2364/205, přičemž součástí pozemku 

parc. č. 2364/205 je stavba občanského vybavení čp. 1776, 

vše na k. ú. Kobylisy, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "pronajímatelem" a společností ANELIS, s.r.o. (IČO: 276 41 520), 

jako "nájemcem" (str. 30), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8  – NP č. 507, v domě 

čp. 12, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 (str. 30), 
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ozn. „C15“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0186/2018 Rady Městské části 

Praha 8 ze dne 25. dubna 2018 a k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" 

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

svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy 

a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 30), 

 

ozn. „C16“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a účastníky soutěže o návrh s názvem „Soutěž o návrh na zpracování 

soutěžního návrhu řešení stavby „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

NA·POZEMKU PARC. Č. 527/97, k. ú. Střížkov“ (str. 12), 

 

ozn. „C17“ Návrh uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu 

(kategorie maloodběratel), a Smlouvy o sdružených službách dodávky 

zemního plynu (kategorie střední odběr), mezi společností Pražská 

plynárenská, a. s., a obchodní korporací Správa tepelného hospodářství 

MČ Praha 8 s.r.o. (str. 13), 

 

ozn. „C18“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 626/119, o výměře 

45 m2, k. ú. Čimice v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku 

parc. č. 626/73, o výměře 323 m2, k. ú. Čimice, dle Geometrického plánu 

č. 1114-90/2018, ze dne 22. 8.2018 (k usn. č. Usn RMC 0039/2017) 

(materiál pro ZMČ) (str. 13), 

 

ozn. „C19“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0391/2017 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 28. 6. 2017 k projednání výsledků Studie proveditelnosti 

výstavby multifunkční sportovní haly v lokalitách vybraných na základě 

Stavebně-architektonické analýzy (str. 31), 

 

ozn. „C27“ 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. Kobylisy (str. 31), 

 

ozn. „C28“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0554/2017 ze dne 13. 9. 2017 

o sloučení dvou bytů v domě ve spoluvlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 31), 

 

ozn. „C33“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a motocyklovým klubem TERRYHO BANDA. WHO (str. 14) 

a 

ozn. „C34“ Návrh uzavření "Smlouvy o dílo na montážní práce" na mobilní kluziště 

mezi městskou částí Praha 8 a společností BaP holding a.s. (str. 14), 
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po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání byly projednány následující 

aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh organizačního zabezpečení provedení inventarizace majetku 

a závazků Městské části Praha 8 k 31. 12. 2018 - plánu inventur 

dle ust. § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 

ve znění pozdějších předpisů (str. 19), 

 

ozn. „C5“ Návrh úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti Městské 

části Praha 8 na rok 2018 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) (str. 19), 

 

ozn. „C26“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 20), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání" 

a "Nájemní smlouvy o nájmu pozemku" v areálu Základní školy, Praha 8, 

Glowackého 6, mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku 

Městské části Praha 8 a obchodní korporací SEBR s.r.o. (str. 20), 

 

ozn. „C4“ 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 3. čtvrtletí roku 2018 (str. 21), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběru nejvhodnější 

nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Údržba parků, 

dětských hřišť a sportovišť MČ Praha 8 pro rok 2019" a uzavření 

"Smlouvy o poskytování služeb" (k usn. č. Usn RMC 0382/2018) (str. 21), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dodávkách a provedení 

prací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace 

veřejného prostranství Palmovka - mobiliář a založení vegetace" (str. 22), 

 

ozn. „C20“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace ostrůvků zeleně v oblasti 

ul. Zenklova, Praha 8" (str. 22), 

 

ozn. „C21“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu Pernerova 29" 

(str. 23), 

 

ozn. „C22“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8" 

a uzavření "Smlouvy o dílo" (str. 23), 

 

ozn. „C23“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace předprostoru 

u OC Krakov, ul. Lodžská, parc. č. 1308/2, k. ú. Troja" (str. 24), 
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ozn. „C24“ Návrh uzavření Dodatků č. 1 k prováděcím smlouvám mezi Městskou 

částí (MČ) Praha 8 a akciovou společností Pražské služby, a.s. na výstavbu 

podzemních kontejnerových stání (str. 24), 

 

ozn. „C25“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce 5 ks kontejnerových 

stání v ulici Krynická, k. ú. Troja" (str. 25), 

 

ozn. „C29“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0444/2018 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 3. 10. 2018 a k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" 

ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"PD - Vybudování parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, Eledrova, 

Feřtekova a Řešovská" (str. 25), 

 

ozn. „C30“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku a náměstí Krakov" 

(str. 26), 

 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 20. bodu 

pořadu jednání, byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu 

projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 

 

ozn. „C31“ Návrh VIII. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části 

Praha 8“ v platném znění (str. 31), 

 

ozn. „C35“ 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. 2543, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 31), 

 

ozn. „C36“ Návrh uzavření „Dodatku č. 5“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 

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

do správy Městské části Praha 8 – NP č. 109, v budově čp. 780, 

na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 (str. 31), 

 

ozn. „C37“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské nám. 235/13, 

a dalších fyzických osob, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 

235, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 13, 

186 00 Praha 8 - Karlín (str. 32), 

 

ozn. „C38“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 2, a dalších 

fyzických osob, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 

156, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 2, 

186 00 Praha 8 - Karlín (str. 32) 
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a 

ozn. „C39“ Návrh uzavření "Dodatku" ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě 

budoucí pro realizaci stavby multifunkční budovy na pozemku parc. č. 

693/141 na k. ú. Karlín obec, Praha (str. 14) 

 

Místostarosta MČ p. Nepil přítomné informoval, že jeho materiály ozn. „C7“, 

„C8“, „C10“, „C13“, „C14“, „C15“, „C19“, „C27“, „C28“ budou projednávány 

v operativním projednávání za bodem 20. 

Dále přítomné informoval, že materiál ozn. „C39“ bude přeřazený 

z operativního projednávání za materiál ozn. „C18“. 

 

Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že zařazuje na projednávání dnešní 

schůze RMČ materiál ozn. „C40“, který bude projednáván za materiálem ozn. „C30“ 

a materiál ozn. „C41“, který bude projednáván za bodem 8. 

Dále přítomné informoval, že 5. bod navrženého pořadu jednání dnešní schůze 

RMČ se bude projednávat před materiálem ozn. „C6“. 

 

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

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 123. schůze schválila.  

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro schválení, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 121. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 3. října 2018 

 

K zápisu ze 121. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 3. října 2018 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 121. schůze, 

konané dne 3. října 2018, schválila. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro schválení, 

1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 21 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Starosta MČ p. Petrus přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá 

správa majetku a služeb a.s. 

 

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

pod ozn. „C32
“ Návrh znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 

společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., Smlouvy o výkonu funkce 

člena dozorčí rady společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., a změny 

Stanov společnosti Osmá správa majetku a služeb a. s. 

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

 p.  Mgr. Jan Pytel, advokát 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmé správy 

majetku a služeb, a.s. po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0531/2018, které je 

přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

Starosta MČ p. Petrus přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s. 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C9
“ K "Výroční zprávě" akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s., 

za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s. po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0532/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 

radní MČ pí Ing. Kroutil, která 

v předsálí vyřizovala neodkladnou 

záležitost.) 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro vydání 

společného povolení stavby „Konverze stávajících objektů technické infrastruktury 

na bytový dům“ na pozemcích parc. č. 840/183, 840/34, 840/35, 840/456, 840/167, 

840/173, 840/210, 840/182, všechny na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Dolákova) 

(k usn. č. Usn RMC 0196/2018 a č. Usn RMC 0266/2018) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 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 0533/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 

radní MČ pí Ing. Kroutil, která 

v předsálí vyřizovala neodkladnou 

záležitost.) 

 

 

  



 

 

strana 11/33 

 

 

K bodu 21 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření 5 smluv "Smlouvy o uzavření budoucích smluv 

o zřízení věcného břemena" a "Dohody o vybudování veřejného chodníku 

a 3 veřejných parkovacích stání" na pozemku parc. č. 840/167 

na k. ú. Bohnice, obec Praha na stavební akci "Konverse stávajících objektů 

technické infrastruktury VS 206 a TS 2914, ul. Dolákova, Praha 8". 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0534/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C11
“ 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, v 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. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0535/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

3 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0288/2018 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 18. 6. 2018, ve věci majetkového převodu Městské části 

Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků 

parc. č. 626/72 ("ostatní plocha - jiná plocha", včetně stavby účelové 

komunikace, a parc. č. 626/73 ("ostatní plocha - jiná plocha"), 

vše na k. ú. Čimice v Praze 8(k usn. č. Usn RMC 0039/2017, 

č. Usn ZMC 005/2017 a č. Usn RMC 0288/2018). 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0536/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí 

Praha 8 a účastníky soutěže o návrh s názvem „Soutěž o návrh na zpracování 

soutěžního návrhu řešení stavby „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

NA·POZEMKU PARC. Č. 527/97, k. ú. Střížkov“. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0537/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

3 se zdrželi hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady obchodní korporace Správa 

tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh uzavření Smlouvy o sdružených 

službách dodávky zemního plynu (kategorie maloodběratel), a Smlouvy 

o sdružených službách dodávky zemního plynu (kategorie střední odběr), 

mezi společností Pražská plynárenská, a. s., a obchodní korporací Správa 

tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 

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

   

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

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 0538/2018, které je 

přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C18
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného 

převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 626/119, o výměře 45 m2, 

k. ú. Čimice v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 626/73, 

o výměře 323 m2, k. ú. Čimice, dle Geometrického plánu č. 1114-90/2018, 

ze dne 22. 8.2018 (k usn. č. Usn RMC 0039/2017) (materiál pro ZMČ). 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0539/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C39
“ Návrh uzavření "Dodatku" ke Smlouvě o právu provést stavbu 

a smlouvě budoucí pro realizaci stavby multifunkční budovy na pozemku 

parc. č. 693/141 na k. ú. Karlín obec, Praha. 

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

neschválila.  

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

2 pro přijetí návrhu, 

6 se zdrželo hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C33
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí 

Praha 8 a motocyklovým klubem TERRYHO BANDA. WHO. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0540/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C34
“ Návrh uzavření "Smlouvy o dílo na montážní práce" na mobilní 

kluziště mezi městskou částí Praha 8 a společností BaP holding a.s. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0541/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

3 se zdrželi hlasování.) 

 

Po projednání tohoto materiálu odešel, z důvodu vyřízení neodkladné 

záležitosti, ze schůze RMČ místostarosta MČ p. Nepil. 
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K bodu 2 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k architektonické studii nástavby bytového 

domu a novostavby druhého bytového domu na pozemcích parc. č. 1634/1, 1635, 

1636, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Střelničná, ul. Binarova) (k usn. 

č. Usn RM  0518/2015) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV 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 0542/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 3 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení – 

Novostavba bytového domu na pozemcích parc. č. 1361/3, 1362, oba na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Bořanovická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV 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 0543/2018, 

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 vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení – 

Nástavba a stavební úpravy bytového domu na pozemku parc. č. 203 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Primátorská) (k usn. č. Usn RMC 0213/2018) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV 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 0544/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nemovitosti na pozemku 

parc. č. 106/3 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Primátorská) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 

V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D. 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 0545/2018, 

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 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2100/4, 2100/5, 

2099 a části pozemku parc. č. 3823/10 (cca 25 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Na Sypkém) (k usn. č. Usn RMC 0093/2018) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV 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 0546/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 919 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. V Holešovičkách) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV 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 0547/2018, 

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 21 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C41
“ Návrh vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu id. 4/5 

pozemků parc. č. 671/2, 671/4, 671/5, 671/12, 671/7, celých pozemků 

parc. č. 671/11, 671/13,  pozemku parc. č. 670/1 (vzniklého dle GP č. 4098-

28/2015 sloučením dílu a o výměře 939 m2 z pozemku parc. č. 671/8 a dílu b 

o výměře 230 m2 z pozemku parc.č.·670/1), částí pozemku parc. č. 671/8 

(dle GP č. 4098-28/2015 nově označených jako parc. č. 671/24, 671/25, 

671/26) a části pozemku parc. č. 699/1 (dle GP č. 4098-28/2015 nově 

označeného jako parc. č. 699/19), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. S.K. Neumanna). 

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 0548/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 9 

Návrh uzavření "Dodatku ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního 

programu Praha - Pól růstu ČR" mezi Hlavním městem Praha a Městskou částí Praha 8 

 

 

Materiál uvedla uvolněná 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 0549/2018, 

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 21 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh organizačního zabezpečení provedení 

inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 8 k 31. 12. 2018 - plánu 

inventur dle ust. § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 

a závazků, ve znění pozdějších předpisů. 

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 0550/2018, 

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. „C5
“ Návrh úpravy Finančního plánu zdaňované-

hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2018 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018). 

   

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 0551/2018, 

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. „C26
“ 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 pp. Petrus, PhDr. Ing. Fichtner, MBA, 

Ing. Židovská a JUDr. Vašák. 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, doplnil předložený 

návrh o konkrétní změny v počtu i znění navržených rozpočtových opatření 

(část návrhu předložil písemně). 

Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit předložený materiál 

ve smyslu úpravy navržené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0552/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu 

prostorů sloužících podnikání" a "Nájemní smlouvy o nájmu pozemku" 

v areálu Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, mezi Servisním střediskem 

pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a obchodní korporací 

SEBR s.r.o. 

   

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 0553/2018, 

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. „C4
“ 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 3. čtvrtletí roku 2018. 

   

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, navrhl změnu 

v neveřejné příloze usnesení. 

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

vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0554/2018, 

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. „C2
“ Návrh vyloučení účastníka zadávacího 

řízení a výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Údržba parků, dětských hřišť a sportovišť MČ Praha 8 

pro rok 2019" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" (k usn. 

č. Usn RMC 0382/2018). 

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

 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) 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 0555/2018, 

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. „C3
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě 

o dodávkách a provedení prací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Revitalizace veřejného prostranství Palmovka - mobiliář a založení 

vegetace". 

Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D. a Mgr. Ziaťková. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0556/2018, 

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. „C20
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" 

ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Revitalizace ostrůvků zeleně v oblasti ul. Zenklova, Praha 8". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP 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 0557/2018, 

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. „C21
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" 

ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Rekonstrukce objektu Pernerova 29". 

Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Omluvená: pí  Mgr. Voráčová, vedoucí oddělení evropských fondů OKT 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 0558/2018, 

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. „C22
“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Vybudování datové sítě pro Městskou část 

Praha 8" a uzavření "Smlouvy o dílo". 

Přizvaná: pí Ing. Kresanová, vedoucí oddělení rozvoje 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 návrh 

neschválila. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

3 pro přijetí návrhu, 

4 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C23
“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření 

"Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Revitalizace předprostoru u OC Krakov, ul. Lodžská, parc. č. 1308/2, 

k. ú. Troja". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP 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 0559/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C24
“ Návrh uzavření Dodatků č. 1 k prováděcím 

smlouvám mezi Městskou částí (MČ) Praha 8 a akciovou společností Pražské 

služby, a.s. na výstavbu podzemních kontejnerových stání. 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP 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 0560/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

(Hlasování nebyl přítomen radní MČ 

p. Ing. Šašek, který v předsálí vyřizoval 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C25
“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření 

"Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Rekonstrukce 5 ks kontejnerových stání v ulici Krynická, k. ú. Troja". 

Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS 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 0561/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 proti přijetí návrhu.) 

 

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

pod ozn. „C29
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0444/2018 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 3. 10. 2018 a k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" 

ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - 

Vybudování parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova 

a Řešovská". 

Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Omluvený: p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí OD 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 0562/2018, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování,  

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

pod ozn. „C30
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku 

a náměstí Krakov". 

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 0563/2018, 

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. „C40
“ Návrh uzavření dodatků ke smlouvám o dílo k provozování 

farmářských trhů. 

   

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 0564/2018, 

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. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, C7, C8, C10, C13, C14, C15, C19, C27, 

C28, C31, C35, C36, C37, C38. 

 

Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhů, 

                           2 se zdrželi hlasování. 
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K bodu 10 

Zpráva o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za 1. pololetí roku 

2018"  

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0565/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 11 

Návrh převodu finančních prostředků ve výši 54 450 Kč z rezervního fondu 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 – Základní 

školy, Praha 8, Glowackého 6, do fondu investic a jejich použití 

Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0566/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 12 

Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení (sociálních pohřbů)" 

Starosta MČ p. Petrus. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0567/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 13 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a p. Janem Nachtigalem, jako "dárcem" 

Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0568/2018, které je 

přílohou zápisu. 
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K bodu 14 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Lucií Grohmanovou, Filipem Grohmanem a Jáchymem 

Grohmanem, jako "dárcem" 

Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0569/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 15 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Blankou Hrdinovou a Miroslavem Fišerem, jako "dárci" 

Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0570/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 16 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", 

a církevní organizací Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - 

Bohnice jako "obdarovaným" 

Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0571/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 17 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 

pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie 

na pozemku parc. č. 840/283 na k. ú. Bohnice, obec Praha 

Místostarosta MČ p. Nepil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0572/2018, které je 

přílohou zápisu. 
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K bodu 18 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 

pro umístění a provozování stavby telekomunikačního zařízení v budově čp. 399 

na pozemku parc. č. 404/2 na k. ú. Čimice, obec Praha 

Místostarosta MČ p. Nepil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0573/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 19 

Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování 

stavby podzemního kabelového vedení VN včetně telekomunikačního vedení 

na pozemcích na k. ú. Bohnice, obec Praha 

Místostarosta MČ p. Nepil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0574/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 20 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě na pozemcích parc. č. 527/30, 527/46 a 527/49, vše na k. ú. Střížkov, 

obec Praha 

Místostarosta MČ p. Nepil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0575/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C7
“  Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0790/2015, č. Usn RMC 0603/2015 a č. Usn RMC 0012/2014) - 

Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0576/2018, které je 

přílohou zápisu. 
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„C8
“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – čp. 12, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 – Karlín - Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0577/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C10
“   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. 177 na adrese Pod Čimickým hájem 1, 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0578/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C13
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu, týkající se pozemků 

parc. č. 2364/204, 2364/206 a 2364/205, přičemž součástí pozemku 

parc. č. 2364/205 je stavba občanského vybavení čp. 1776, 

vše na k. ú. Kobylisy, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "pronajímatelem" a společností ANELIS, s.r.o. (IČO: 276 41 520), 

jako "nájemcem" - Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0579/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C14
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8  – NP č. 507, v domě čp. 12, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 - Místostarosta MČ 

p. Nepil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0580/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C15
“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0186/2018 Rady Městské části 

Praha 8 ze dne 25. dubna 2018 a k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" 

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

svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 

182 00 Praha 8, na dobu určitou - Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0581/2018, které je 

přílohou zápisu. 
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„C19
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0391/2017 Rady městské části Praha 8 

ze dne 28. 6. 2017 k projednání výsledků Studie proveditelnosti výstavby 

multifunkční sportovní haly v lokalitách vybraných na základě Stavebně-

architektonické analýzy - Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0582/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C27
“  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. Kobylisy - Místostarosta MČ p. Nepil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0583/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C28
“  Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0554/2017 ze dne 13. 9. 2017 o sloučení 

dvou bytů v domě ve spoluvlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil. 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0584/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C31
“  Návrh VIII. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“ 

v platném znění - Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek 

   

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0585/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C35
“  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. 2543, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 - Místostarosta MČ 

p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0586/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C36
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 5“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v 

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

Městské části Praha 8  – NP č. 109, v budově čp. 780, na k. ú. Čimice a na 

adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0587/2018, které je 

přílohou zápisu. 
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„C37
“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve 

vlastnictví Bytového družstva Karlínské nám. 235/13, a dalších fyzických 

osob, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 235, prostor č. 502, na k. 

ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 13, 186 00 Praha 8 – Karlín - 

Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0588/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

„C38
“   Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve 

vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 2, a dalších fyzických osob, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 156, prostor č. 501, na k. 

ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 2, 186 00 Praha 8 – Karlín - 

Místostarosta MČ p. Nepil 

 

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0589/2018, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

K bodu 21 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 21 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 

 

Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. – se zajímal, jak rozhodl soud na Praze 8 

ohledně podaných stížností na volby do zastupitelstva MČ Praha 8 a zda jsou 

již všechny stížnosti vyřízené a tím pádem volby platné. 

Na jeho dotaz mu odpověděl p. Mgr. Veselý. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

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

neuplatnil. 
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Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 123. schůzi Rady MČ v 9:40 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0531/2018 až Usn RMC 0589/2018 

 

 

 

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

Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Radomír   N e p i l 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


