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Z á p i s 
z 12. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu 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“); 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 
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 Kendeová, v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát 

starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, 
p. JUDr. Vašák, právník organizačního a zastupitelstva městské části 

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

 
Omluveni: p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

12. 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 8 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

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

místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského. 
  
 
Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 12. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu z 10. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 6. února 

2019 (str. 4) 
  2. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění 

a provozování horkovodní přípojky označené jako "Horkovodní přípojka – AFI 
Karlín Business Centre" na pozemcích parc. č. 693/114, 693/116 a 693/148, 
vše na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 5) 
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  3. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení 
typu NN na pozemku parc. č. 2591/74, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 5) 

  4. 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. 1151, prostor č. 903, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 
182 00 Praha 8 (str. 6) 

  5. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Libeň č. p. 1056 a jednotlivých vlastníků 
bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 
požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 1056, prostor 
č. 602, na k. ú. Libeň a na adrese náměstí Dr. Václava Holého 1056/15, 
180 00 Praha 8 (str. 6) 

  6. Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0613/2018 Rady Městské části Praha 
8 ze dne 28. listopadu 2018 ve věci uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu 
prostorů sloužících podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 
Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 
(U Polikliniky 1, 181 00 Praha 8) (str. 7) 

  7. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, 
na k. ú. Bohnice, 181 00 Praha 8, na dobu neurčitou (str. 7) 

  8. 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. 8) 

  9. Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou 
službou - na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 8) 

10. Návrh uzavření 7 "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 (str. 9) 

11. Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým 
družstvem Zenklova 162/220 (str. 9) 

12. Návrh přijetí Časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření městské části 
Praha 8 za rok 2018 (str. 12) 

13. Návrh úpravy výše úhrad za poskytování celodenního stravného v Domě 
sociálních služeb (DSS) poskytovaných příspěvkovou právnickou osobou 
(organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 
Praha 8 (SOS Praha 8) (str. 12) 

14. Návrh „Zásad řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 8“ 
(str. 12) 

15. 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. 15) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 9 až 11, 13 až 14) 
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16. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15) 
 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 11. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C3“ Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových 

převodech Městské části Praha 8 v jednání (str. 9), 
 
ozn. „C4“ Návrh souhlasu Městské části Praha 8 s podnájmem 7 bytů v domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 
Městské části Praha 8, pronajatých Nadaci BONA, dceřiné společnosti 
BONA o.p.s. pro účely poskytování sociálních služeb individuálního 
chráněného bydlení (str. 10), 

 
ozn. „C5“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Královská 444 - 
bytové družstvo, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – 
NP č. 503, v domě čp. 444, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 118, 
186 00 Praha 8 (str. 10), 

 
ozn. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 569, na k. ú. Troja 
a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 10), 

 
ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 620, na k. ú. Troja 
a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 10), 

 
ozn. „C8“ 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, prostor č. 503, na k. ú. Karlín 
a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 11) 

a 
ozn. „C10“ Návrh změny Stanov společnosti Městské části Praha 8 Centrum 

Palmovka, a.s. (str. 11), 
 
po projednání výše uvedeného 14. bodu pořadu jednání byly projednány následující 
aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 

parc. č. 3869/1 (o výměře cca 195 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 
(při ul. U Rokytky) (str. 13), 
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ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k převzetí pozemků parc. č. 567, 
593, 595, 597, 3750, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pátkova, 
Zahradnická) z vlastnictví DP hl. m. Prahy do vlastnictví Hlavního města 
Prahy (str. 13), 

 
ozn. „C2“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu Pernerova 29" 
(str. 14) 

a 
ozn. „C9“ Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu s předmětem plnění "Demontáž mobilních kluzišť v roce 
2019" (str. 14). 

 
K navrženému pořadu jednání 12. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 
 

Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 12. schůze schválila jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 10. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 6. února 2019 
 

K zápisu z 10. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 6. února 2019 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 10. schůze, 
konané dne 6. února 2019, schválila 
jednomyslně (všemi 8 hlasy 
přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 
Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování 
horkovodní přípojky označené jako "Horkovodní přípojka – AFI Karlín Business 
Centre" na pozemcích parc. č. 693/114, 693/116 a 693/148, vše na k. ú. Karlín, obec 
Praha 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (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 0069/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 3 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 
pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení typu NN 
na pozemku parc. č. 2591/74, na k. ú. Kobylisy, obec Praha 
 
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 0070/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 4 
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. 1151, prostor č. 903, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 
182 00 Praha 8 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Slabihoudek, Ing. Bc. Eliáš a Gros. 
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0071/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 5 
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Libeň č. p. 1056 a jednotlivých vlastníků bytových 
jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 1056, prostor č. 602, 
na k. ú. Libeň a na adrese náměstí Dr. Václava Holého 1056/15, 180 00 Praha 8 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0072/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 6 
Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0613/2018 Rady Městské části Praha 8 
ze dne 28. listopadu 2018 ve věci uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů 
sloužících podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1, 
181 00 Praha 8) 
 
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 0073/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 7 
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Bohnice, 
181 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 0074/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 8 
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 

 
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 0075/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 9 
Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech s pečovatelskou 
službou - na k. ú. Karlín v Praze 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 0076/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 10 
Návrh uzavření 7 "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 
 
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 0077/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 11 
Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým 
družstvem Zenklova 162/220 
 
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 0078/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 15 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Informace o uskutečněných majetkových převodech 

a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   
Rada MČ po projednání vzala 
„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C4

“ Návrh souhlasu Městské části Praha 8 s podnájmem 
7 bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do 
správy Městské části Praha 8, pronajatých Nadaci BONA, dceřiné společnosti 
BONA o.p.s. pro účely poskytování sociálních služeb individuálního 
chráněného bydlení. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 
Královská 444 - bytové družstvo, uzavřené v rámci věcného břemene 
služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části 
Praha 8 – NP č. 503, v domě čp. 444, na k. ú. Karlín a na adrese 
Sokolovská 118, 186 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 0079/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 569, na k. ú. Troja 
a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 620, 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 0080/2019, 
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. „C8

“ 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, prostor č. 503, na k. ú. Karlín 
a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   
V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Bc. Eliáš. 
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0081/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

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

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum 
Palmovka, a.s. 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh změny Stanov společnosti Městské 

části Praha 8 Centrum Palmovka, 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, ve funkci valné hromady 
akciové společnosti Centrum 
Palmovka, a.s., po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0082/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 12 
Návrh přijetí Časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 
za rok 2018 
 

 
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 0083/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 13 
Návrh úpravy výše úhrad za poskytování celodenního stravného v Domě sociálních 
služeb (DSS) poskytovaných příspěvkovou právnickou osobou (organizací) zřízenou 
Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8) 
 

 
Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0084/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 14 
Návrh „Zásad řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 8“ 
 

 
Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 
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 0085/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 15 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 
k prodeji části pozemku parc. č. 3869/1 (o výměře cca 195 m2) na k. ú. Libeň 
v Praze 8 (při ul. U Rokytky). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OKS ÚMČ 
   
 Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0086/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k převzetí pozemků parc. č. 567, 593, 595, 597, 3750, všechny na k. ú. Libeň 
v Praze 8 (při ul. Pátkova, Zahradnická) z vlastnictví DP hl. m. Prahy 
do vlastnictví Hlavního města Prahy. 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OKS ÚMČ 
   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0087/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C2

“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" 
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu 
Pernerova 29". 
Přizvané: pí  Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 
 pí Bc. Řechtáčková, vedoucí oddělení rozpočtu ekonomického 

odboru (EO) ÚMČ, 
Omluvená: pí Mgr. Voráčová, vedoucí oddělení evropských fondů OKT ÚMČ 

   
V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Hrazánková, Mgr. Tatranský, 

Bc. Řechtáčková a JUDr. Vašák. 
Poté místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský tento materiál stáhl. 
 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C9

“ Návrh zaslání "Výzvy" k podání nabídek pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Demontáž mobilních 
kluzišť v roce 2019". 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
 p.  Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 
   
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Hrazánková, Gros a Bc. Švarc. 
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0088/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 8 hlasy přítomných radních 
MČ). 
 

 
 
K bodu 15 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 byla předložena uvedená aktuální písemná „Informace“. 
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K bodu 15 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 v úterý 26. února od 14 hodin se bude 

konat mimořádná schůze rady. 
 

Rada MČ po projednání vzala 
informaci na vědomí. 

 
 
K bodu 16 
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 6. března 2019 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 6. března 2019 se souhlasem 
na vědomí. 
 

 
Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 12. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0069/2019 až Usn RMC 0088/2019 
 
 
 

………..……........................………………… 
Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
Mgr. Tomáš   T a t r a n s k ý 

místostarosta Městské části Praha 8 
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