Zápis
z 80. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 27. ledna 2021 od 14:00 hodin
v obřadní síni Libeňského zámku
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc a
Mgr. Paulus (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen
„radní MČ“);
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. Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
Omluveni: pp. Ing. Hřebík, Ph.D. (= 1 radní MČ),
Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ,
JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
80. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“)
ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ.
Ověřovatel zápisu
Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ
místostarostu MČ p. Vítka.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 80. schůze Rady MČ:
1.
2.

Schválení zápisu ze 78. schůze Rady městské části Praha 8 konané
dne 17. prosince 2020 (str. 5)
Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o dotace z investiční rezervy pro MČ
hl. m. Prahy ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 (str. 5)
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3.
4.

5.

6.

7.

Návrh vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy
Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a (str. 6)
Návrh podání žádostí o poskytnutí dotace do 48. výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu na projekty 2 základních a 2 mateřských škol zřízených
Městskou částí Praha 8 (str. 6)
Návrh podání námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního
řízení stavby „Bytové domy Braunerova“, Praha 8 - Libeň, při komunikaci
Braunerova na pozemcích parc. č. 168/16, 170/1, 170/2, 171, 3717/1, 3718,
3723/4, 3715, 3717/2, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 7)
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 13)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 14)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 5. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh uzavření "Smlouvy o převodu práv a povinností z vydaného
územního rozhodnutí" (str. 7),

ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se
mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád,
ve znění pozdějších předpisů (str. 7),
ozn. „C2“ Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů"
ve znění
pozdějších
dodatků,
v objektu
ve vlastnictví
BD
Sokolovská 454/126, družstvo, a Grand Design s.r.o., uzavřené v rámci
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného
ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 454, np. 502, na k. ú. Karlín
a na adrese Sokolovská 126, 186 00 Praha 8 (str. 8),
ozn. „C3“ Návrh uzavření "Smlouvy o zhotovení tepelné přípojky a předávací
stanice" na pozemku parc. č. 4014/2, k. ú. Libeň, mezi Městskou částí
Praha 8
a akciovou
společností
Pražská
teplárenská a. s.
(IČO: 452 73 600), se sídlem na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
(str. 8),
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ozn. „C4“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části
Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. hlavního
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 296,
s objektem
čp. 641,
na adrese
Zenklova 145,
vše na k. ú. Libeň,
obec Praha
(k usn.
č.
Usn RMC 0566/2020
a č. Usn ZMC 044/2020) (str. 8),
ozn. „C5“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 9),
ozn. „C6“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0064/2017 a č. Usn RMC 0271/2014
Rady městské části Praha 8, a k návrhu vzorových textů "Kupní smlouvy",
"Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení VB", "Smlouvy o smlouvě budoucí
o postoupení pohledávek", "Smlouvy o postoupení pohledávek"
a "Smlouvy o správě a provozu převáděné nemovitosti", vypracovaných
v souladu
se
"Zásadami"
(k usn.
č. Usn RMC 0064/2017,
č. Usn RMC 0271/2014, č. Usn ZMC 025/2019 a č. Usn ZMC 014/2020)
(str. 9),
ozn. „C7“ Návrh textů "Kupní smlouvy", "Smlouvy o smlouvě budoucí o postoupení
pohledávek" a "Smlouvy o správě a provozu převáděné nemovitosti" –
pozemku parc. č. 365/1 ("zastavěná plocha a nádvoří") s domem čp. 280
("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366
("zahrada"), a pozemku parc. č. 365/5 ("zastavěná plocha a nádvoří"),
vše na k. ú. Kobylisy
v Praze 8
(k usn.
č. Usn ZMC 047/2020
a č. Usn ZMC 025/2019) (str. 9),
ozn. „C8“ Návrh textů "Kupní smlouvy", "Smlouvy o smlouvě budoucí o postoupení
pohledávek" a "Smlouvy o správě a provozu převáděné nemovitosti" –
podíl 3/4 pozemku parc. č. 2280 ("zastavěná plocha a nádvoří") s domem
čp. 819 ("objekt k bydlení"), na adrese V Zahradách 10, vše na k. ú. Libeň,
obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 048/2020 a č. Usn ZMC 014/2020)
(str. 10),
ozn. „C9“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části
Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. Č 2024/8(„ostatní plocha"), a parc. č. 2628/5 ("ostatní plocha")
na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 042/2020) (str. 10),
ozn. „C10“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části
Praha 8 - úplatném převodu id. podílu 1/2 nemovitosti ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 –
pozemku
parc. č.
557/6,
k. ú. Kobylisy,
obec Praha
(k usn.
č. Usn ZMC 043/2020) (str. 10),
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ozn. „C11“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části
Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 365/2 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy,
obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 040/2020) (str. 11),
ozn. „C12“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části
Praha 8 – úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 2591/76 („zastavěná plocha“), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy,
obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 041/2020) (str. 11),
ozn. „C13“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné
energie"
do objektu
na pozemku
parc. č. 4014/2,
k. ú. Libeň,
mezi Městskou částí Praha 8, jako "Budoucím odběratelem", a akciovou
společností Pražská teplárenská a. s. (IČO: 452 73 600), se sídlem
na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, jako "Budoucím dodavatelem"
(str. 11),
ozn. „C14“ 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. 585/340 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 12),
ozn. „C15“ Návrh textu dopisu adresovaného Hlavnímu městu Praze ve věci
bezúplatného nabytí nemovitostí v k. ú. Bohnice (str. 12),
ozn. „C16“ Návrh vydání "Dodatku č. 4" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické
osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální
a ošetřovatelské služby Praha 8 a k návrhu udělení souhlasu MČ Praha 8
této organizaci k přechodnému zajištění přepravy fyzických osob
v seniorském věku do očkovacích center na území MČ Praha 8
v souvislosti s prevencí proti nákaze onemocněním Covid - 19 (materiál
pro ZMČ) (str. 12),
ozn. „C17“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části
Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. hlavního
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 646, na k. ú. Libeň, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0567/2020
a č. Usn ZMC 047/2019) (str. 13),
ozn. „C18“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 13),
a
ozn. „C19“ Návrh prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. ledna
do 31. března 2021 (str. 13).
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K navrženému pořadu jednání 80. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 80. schůze schválila jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu z 78. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 17. prosince
2020
K zápisu z 78. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 17. prosince
2020 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 78. schůze,
konané dne 17. prosince 2020,
schválila jednomyslně (všemi 7 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o dotace z investiční rezervy pro MČ
hl. m. Prahy ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021
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 0022/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 3
Návrh vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy
Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0023/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh podání žádostí o poskytnutí dotace do 48. výzvy Operačního programu Praha pól růstu na projekty 2 základních a 2 mateřských škol zřízených Městskou částí
Praha 8
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0024/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5
Návrh podání námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního řízení
stavby „Bytové domy Braunerova“, Praha 8 - Libeň, při komunikaci Braunerova
na pozemcích parc. č. 168/16, 170/1, 170/2, 171, 3717/1, 3718, 3723/4, 3715, 3717/2,
všechny na k. ú. Libeň v Praze 8
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ)
odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek v zastoupení předkladatele
uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 0025/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 6 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o převodu práv a povinností
z vydaného územního rozhodnutí".
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 0026/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ",
kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
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 0027/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

strana 7/15

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostorů" ve znění pozdějších dodatků, v objektu ve vlastnictví BD
Sokolovská 454/126, družstvo, a Grand Design s.r.o., uzavřené v rámci
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch
Městské části Praha 8 – čp. 454, np. 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
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 0028/2021,
které je přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh uzavření "Smlouvy o zhotovení tepelné přípojky
a předávací stanice" na pozemku parc. č. 4014/2, k. ú. Libeň, mezi Městskou
částí
Praha 8
a akciovou
společností
Pražská
teplárenská a. s.
(IČO: 452 73 600), se sídlem na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7.
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 0029/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C4“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu
Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce,
tj. hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 –
pozemku parc. č. 296, s objektem čp. 641, na adrese Zenklova 145,
vše na k. ú. Libeň,
obec Praha
(k usn.
č.
Usn RMC 0566/2020
a č. Usn ZMC 044/2020).
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu
v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0030/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C6“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0064/2017
a č. Usn RMC 0271/2014 Rady městské části Praha 8, a k návrhu vzorových
textů "Kupní smlouvy", "Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení VB", "Smlouvy
o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek", "Smlouvy o postoupení
pohledávek" a "Smlouvy o správě a provozu převáděné nemovitosti",
vypracovaných v souladu se "Zásadami" (k usn. č. Usn RMC 0064/2017,
č. Usn RMC 0271/2014, č. Usn ZMC 025/2019 a č. Usn ZMC 014/2020).
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0031/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh textů "Kupní smlouvy", "Smlouvy o smlouvě
budoucí o postoupení pohledávek" a "Smlouvy o správě a provozu převáděné
nemovitosti" – pozemku parc. č. 365/1 ("zastavěná plocha a nádvoří")
s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, a pozemku
parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc. č. 365/5 ("zastavěná plocha
a nádvoří"), vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn ZMC 047/2020
a č. Usn ZMC 025/2019).
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0032/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh textů "Kupní smlouvy", "Smlouvy o smlouvě
budoucí o postoupení pohledávek" a "Smlouvy o správě a provozu převáděné
nemovitosti" – podíl 3/4 pozemku parc. č. 2280 ("zastavěná plocha a nádvoří")
s domem čp. 819 ("objekt k bydlení"), na adrese V Zahradách 10,
vše na k. ú. Libeň,
obec Praha
(k usn.
č. Usn ZMC 048/2020
a č. Usn ZMC 014/2020).
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0033/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu
Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 –
pozemku parc. Č 2024/8(„ostatní plocha"), a parc. č. 2628/5 ("ostatní plocha")
na k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 042/2020).
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0034/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu
Městské části Praha 8 - úplatném převodu id. podílu 1/2 nemovitosti
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části
Praha 8 – pozemku parc. č. 557/6, k. ú. Kobylisy, obec Praha (k usn.
č. Usn ZMC 043/2020).
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0035/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C11“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu
Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 365/2 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy,
obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 040/2020).
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0036/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C12“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu
Městské části Praha 8 – úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 2591/76 („zastavěná plocha“), o výměře 5 m2, na k. ú. Kobylisy,
obec Praha (k usn. č. Usn ZMC 041/2020).
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 0037/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o dodávce tepelné energie" do objektu na pozemku parc. č. 4014/2, k. ú. Libeň,
mezi Městskou částí Praha 8, jako "Budoucím odběratelem", a akciovou
společností Pražská teplárenská a. s. (IČO: 452 73 600), se sídlem na adrese
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, jako "Budoucím dodavatelem".
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 0038/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek Gros uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C14“ 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. 585/340
na k. ú. Bohnice v Praze 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 0039/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C15“ Návrh textu dopisu adresovaného Hlavnímu městu
Praze ve věci bezúplatného nabytí nemovitostí v k. ú. Bohnice.
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 0040/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C16“ Návrh vydání "Dodatku č. 4" ke "Zřizovací listině"
příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 a k návrhu udělení souhlasu
MČ Praha 8 této organizaci k přechodnému zajištění přepravy fyzických osob
v seniorském věku do očkovacích center na území MČ Praha 8 v souvislosti
s prevencí proti nákaze onemocněním Covid - 19 (materiál pro ZMČ).
V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Ludková.
Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu
připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto
upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0041/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C17“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu
Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce,
tj. hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 –
pozemku
parc. č. 646,
na k. ú. Libeň,
obec Praha
(k usn.
č. Usn RMC 0567/2020 a č. Usn ZMC 047/2019).
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 0042/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C18“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ).
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0043/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C19“ Návrh prominutí místního poplatku z pobytu za období
od 1. ledna do 31. března 2021.
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 0044/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 6 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“.

K bodu 6 B)
Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, místostarostů
městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu
městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8
nebo dalších fyzických osob
Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět
neuplatnil.

K bodu 7
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 10. února 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 10. února 2021 se souhlasem
na vědomí.
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 80. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0022/2021 až Usn RMC 0044/2021

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Jiří V í t e k
místostarosta Městské části Praha 8
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