Zápis
z 96. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 14. července 2021 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc a Ing. Hřebík,
Ph.D. (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní
MČ“);
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.
p.

Omluveni: pp. Mgr. Ludková,
Mgr. Paulus (= 2 radní MČ),
Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
96. 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 6 členů Rady MČ.
Ověřovatel zápisu
Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ
uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 96. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu z 94. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. června
2021 (str. 5)
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2.
3.

4.

5.

6.

Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 5)
Návrh revokace usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0248/2021
ze dne 26. 5. 2021 k podanému Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí
(změně územního rozhodnutí) č. j. MCP8 132700/2021, spis.zn. MCP8
267103/2020/OV.Jb ze dne 14. 5. 2021 , vydaného OÚRV ÚMČ Praha 8,
pro stavební záměr „Obytný soubor – Pekařova“ (Praha 8-Bohnice a Ćimice,
ul. Pekařova)“ na pozemcích parc. č. 1121, 1137/218, 1137/219, 1140, 1125/64,
1138, 1139, 1140 na k. ú. Čimice a parc. č. 617/4 (resp. 617/4, 617/6 a 617/7),
618/12 (resp. 618/12 a 618/15), 1137/221, 1137/222, 620/1, 620/4
na k. ú. Bohnice (str. 6)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke zrušení výpovědi nájemní smlouvy
na část pozemku parc. č. 4004/5 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Libeňského
ostrova) (str. 6)
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. 14)
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. 14)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7 až 14)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 4. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh čerpání Fondu investic Základní školou a mateřskou školou
Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 (str. 7),

ozn. „C1“ Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy, Praha 8, Libčická 10
paní Mgr. Štěpánce Sýkorové a ředitelce Mateřské školy, Praha 8,
Šiškova 2, paní Bc. Evě Vlastníkové (str. 7),
ozn. „C2“ Návrh uzavření "Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva
vnitra" (str. 7),
ozn. „C3“ Návrh aktualizaci vyjádření Městské části Praha 8 k zachování dočasné
účelové komunikace na pozemku parc. č. 767/1, 767/19, 767/41, všechny
na k. ú. Karlín
v Praze 8
(k usn.
č. Usn RMC 0381/2019,
č. Usn RMC 0188/2020 a č. Usn RMC 0256/2020) (str. 8),
ozn. „C4“ Návrh vyjádření ke změně územního plánu Z 3140 pro pozemek
parc. č. 648/4 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Nad Rokoskou) (k usn.
č. Usn RMC 0638/2015) (str. 8),
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ozn. „C5“ Návrh vyjádření ke studii Náměstí Bohumila Hrabala na k. ú. Libeň
v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0156/2021) (str. 8),
ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2591/30
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (ul. Pod hvězdárnou) (str. 9),
ozn. „C7“ Návrh Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků
parc. č. 671/27, 684/11, 699/22 a spoluvlastnického podílu id.4/5 pozemku
parc. č. 689/11, které tvoří pochozí chodníky, všechny na k. ú. Libeň
v Praze 8 (v blízkosti ul. S. K. Neumanna) (k usn. č. Usn RMC 0548/2018,
č. Usn RMC 0012/2019, č. Usn RMC 0107/2019, č. Usn RMC 0385/2019
a č. Usn RMC 0556/2019) (str. 9),
ozn. „C8“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2102/1,
3823/10, 2103/1, 2102/2, 2102/5, 2102/6, 2102/7, 2102/8, 2102/12,
2102/14, 2102/15, 2102/16, 2102/24, 2102/25, 2102/29, všechny
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Na Sypkém)
(k usn.
č. Usn RMC 0793/2017,
č. Usn RMC 0546/2018
a č. Usn RMC 0111/2019) (str. 9),
ozn. „C9“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku
parc. č. 538
(o výměře
cca 143 m2)
na k. ú. Střížkov
v Praze 8
(při ul. U Kapliček) (str. 10),
ozn. „C10“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 692/11,
692/13, oba na k. ú. Karlín v Praze 8 (ve vlastnictví žadatele, o celkové
výměře 174 m2) za pozemek mimo území Městské části Praha 8
(ve vlastnictví Hlavního města Prahy, o celkové výměře 54.658 m2)
(k usn. č. Usn RMC 0003/2021) (str. 10),
ozn. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně části pozemku
parc. č. 767/137 (o výměře cca 150 m2, ve vlastnictví Hlavního města
Prahy) za část pozemku parc. č. 767/241 (o výměře cca 150 m2,
ve vlastnictví
žadatele),
oba pozemky
na k. ú. Karlín
v Praze 8
(na Rohanském ostrově) (str. 10),
ozn. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 2572,
2573, oba na k. ú. Libeň v Praze 8, při ul. Prosecká (ve vlastnictví
Hlavního města Prahy) za pozemky mimo území Městské části Praha 8
(ve vlastnictví
žadatele
id. Podíl 6875/10000)
(k usn.
č. Usn RMC 0254/2018) (str. 11),
ozn. „C13“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku části pozemku
parc. č. 692/3 (o výměře cca 467 m2, ve vlastnictví Hlavního města Prahy)
za pozemek parc. č. 693/279 (o výměře 28 m2, ve vlastnictví žadatele),
oba na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Za Invalidovnou) (str. 11),
ozn. „C14“ Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu novely ceníku
parkovacích oprávnění do zón placeného stání v Praze (str. 11),
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ozn. „C15“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví BD Sokolovská 454/126, družstvo a společnosti
Grand Design s.r.o., uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 –
čp. 454, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126,
186 00 Praha 8 (str. 12),
ozn. „C16“ 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 – prostor č. 607, čp. 399, na k. ú. Libeň
a na adrese Sokolovská 196, 180 00 Praha 8 (str. 12),
ozn. „C17“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0244/2021 Rady městské části
Praha 8 ze dne 26. 5. 2021, k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 –
čp. 780, np. 114, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61 (str. 13),
ozn. „C18“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí
Praha 8 a BYTOVÝM DRUŽSTVEM VÍTKOVA 295/3 (str. 13),
ozn. „C19“ Návrh
revokace
usnesení
Rady
Městské
části
Praha 8
č. Usn RMC 0249/2021 ze dne 26. května 2021 ve věci odvolání
proti rozhodnutí o umístění stavby č. j. MCP8 141617/2021, spis.zn.
MCP8 288253/2018/OV.Sch, Jan ze dne 14. května 2021 (dále
jen rozhodnutí), vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu
městské části Praha 8, pro stavbu nazvanou „Novostavba bytového domu
ul. Prosecká“, Praha, Libeň, na pozemcích parc. č. 2571/1, 3986,
oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 13),
ozn. „C20“ Návrh čerpání Fondu investic Základní školou a mateřskou školou
Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (str. 14)
a
ozn. „C21“ 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 k. ú. Střížkov, na dobu určitou
(k usn.
č. Usn RMC 0029/2018,
č. Usn RMC 0784/2016,
č. Usn RMC 0121/2020, č. Usn RMC 0031/2017, č. Usn RMC 0191/2020
a č. Usn RMC 0049/2013) (str. 14).
K navrženému pořadu jednání 96. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 96. schůze schválila jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 1
Schválení zápisu z 94. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. června 2021
K zápisu z 94. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. června 2021
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 94. schůze,
konané dne 23. června 2021, schválila
jednomyslně
(všemi
6 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021)
(informace pro ZMČ)
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru (EO) ÚMČ
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0312/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 3
Návrh revokace usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0248/2021
ze dne 26. 5. 2021 k podanému Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí
(změně územního rozhodnutí) č. j. MCP8 132700/2021, spis.zn. MCP8
267103/2020/OV.Jb ze dne 14. 5. 2021 , vydaného OÚRV ÚMČ Praha 8,
pro stavební záměr „Obytný soubor – Pekařova“ (Praha 8-Bohnice a Ćimice,
ul. Pekařova)“ na pozemcích parc. č. 1121, 1137/218, 1137/219, 1140, 1125/64,
1138, 1139, 1140 na k. ú. Čimice a parc. č. 617/4 (resp. 617/4, 617/6 a 617/7), 618/12
(resp. 618/12 a 618/15), 1137/221, 1137/222, 620/1, 620/4 na k. ú. Bohnice
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ)
odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0313/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke zrušení výpovědi nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 4004/5 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Libeňského ostrova)
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0314/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh čerpání Fondu investic Základní školou
a mateřskou školou Ústavní, Praha 8, Hlivická 1.
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 0315/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy, Praha 8,
Libčická 10 paní Mgr. Štěpánce Sýkorové a ředitelce Mateřské školy, Praha 8,
Šiškova 2, paní Bc. Evě Vlastníkové.
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (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 0316/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh uzavření "Smlouvy o umístění technického
zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané
v působnosti Ministerstva vnitra".
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 0317/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh aktualizaci vyjádření Městské části
Praha 8 k zachování dočasné účelové komunikace na pozemku parc. č. 767/1,
767/19,
767/41,
všechny
na k. ú. Karlín
v Praze 8
(k usn.
č. Usn RMC 0381/2019, č. Usn RMC 0188/2020 a č. Usn RMC 0256/2020).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C4“ Návrh vyjádření ke změně územního plánu
Z 3140
pro pozemek
parc. č. 648/4
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Nad Rokoskou) (k usn. č. Usn RMC 0638/2015).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0318/2021,
které je přílohou zápisu.
(Ze 6 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
5 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh vyjádření ke studii Náměstí
Bohumila Hrabala na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0156/2021).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0319/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji
pozemku
parc. č. 2591/30
na k. ú. Kobylisy
v Praze 8
(ul. Pod hvězdárnou).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0320/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh Návrh vyjádření Městské části
Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 671/27, 684/11, 699/22 a spoluvlastnického
podílu id.4/5 pozemku parc. č. 689/11, které tvoří pochozí chodníky, všechny
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(v blízkosti
ul. S. K. Neumanna)
(k usn.
č. Usn RMC 0548/2018, č. Usn RMC 0012/2019, č. Usn RMC 0107/2019,
č. Usn RMC 0385/2019 a č. Usn RMC 0556/2019).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0321/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji pozemků parc. č. 2102/1, 3823/10, 2103/1, 2102/2, 2102/5, 2102/6,
2102/7, 2102/8, 2102/12, 2102/14, 2102/15, 2102/16, 2102/24, 2102/25,
2102/29, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Sypkém) (k usn.
č. Usn RMC 0793/2017, č. Usn RMC 0546/2018 a č. Usn RMC 0111/2019).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0322/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k pronájmu části pozemku parc. č. 538 (o výměře cca 143 m2) na k. ú. Střížkov
v Praze 8 (při ul. U Kapliček).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0323/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
ke směně pozemků parc. č. 692/11, 692/13, oba na k. ú. Karlín v Praze 8
(ve vlastnictví žadatele, o celkové výměře 174 m2) za pozemek mimo území
Městské části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy, o celkové výměře
54.658 m2) (k usn. č. Usn RMC 0003/2021).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0324/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
ke směně části pozemku parc. č. 767/137 (o výměře cca 150 m2, ve vlastnictví
Hlavního města Prahy) za část pozemku parc. č. 767/241 (o výměře
cca 150 m2, ve vlastnictví žadatele), oba pozemky na k. ú. Karlín v Praze 8
(na Rohanském ostrově).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0325/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
ke směně pozemků parc. č. 2572, 2573, oba na k. ú. Libeň v Praze 8,
při ul. Prosecká (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky
mimo území
Městské
části
Praha 8
(ve vlastnictví
žadatele
id. Podíl 6875/10000) (k usn. č. Usn RMC 0254/2018).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0326/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
ke směně pozemku části pozemku parc. č. 692/3 (o výměře cca 467 m2,
ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemek parc. č. 693/279 (o výměře
28 m2,
ve vlastnictví
žadatele),
oba na k. ú. Karlín
v Praze 8
(při ul. Za Invalidovnou).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0327/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C14“ Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu
novely ceníku parkovacích oprávnění do zón placeného stání v Praze.
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 0328/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C15“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Sokolovská 454/126, družstvo
a společnosti Grand Design s.r.o., uzavřené v rámci věcného břemene
služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části
Praha 8 – čp. 454, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126,
186 00 Praha 8.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0329/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C16“ Návrh 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 – prostor č. 607, čp. 399,
na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 196, 180 00 Praha 8.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0330/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C17“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0244/2021 Rady
městské části Praha 8 ze dne 26. 5. 2021, k návrhu podání výpovědi "Smlouvy
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780,
np. 114, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0331/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C18“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)"
mezi Městskou částí Praha 8 a BYTOVÝM DRUŽSTVEM VÍTKOVA 295/3.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0332/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C19“ Návrh revokace usnesení Rady Městské
části Praha 8 č. Usn RMC 0249/2021 ze dne 26. května 2021 ve věci odvolání
proti rozhodnutí o umístění stavby č. j. MCP8 141617/2021, spis.zn. MCP8
288253/2018/OV.Sch, Jan ze dne 14. května 2021 (dále jen rozhodnutí),
vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8,
pro stavbu nazvanou „Novostavba bytového domu ul. Prosecká“, Praha, Libeň,
na pozemcích parc. č. 2571/1, 3986, oba na k. ú. Libeň v Praze 8.
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C20“ Návrh čerpání Fondu investic Základní školou
a mateřskou školou Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1.
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 0333/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C21“ 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 k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn.
č. Usn RMC 0029/2018, č. Usn RMC 0784/2016, č. Usn RMC 0121/2020,
č. Usn RMC 0031/2017, č. Usn RMC 0191/2020 a č. Usn RMC 0049/2013).
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0334/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5 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 5 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 ve středu 21. července od 14:00 hodin
se bude konat mimořádná schůze RMČ.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.
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vzala

K bodu 6
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 18. srpna 2021 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 18. srpna 2021 se souhlasem
na vědomí.

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 96. schůzi Rady MČ ve 14:17 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0312/2021 až Usn RMC 0334/2021

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Bc. Michal Š v a r c
uvolněný radní Městské části Praha 8
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