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Z á p i s 

z 97. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 21. července 2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc, Ing. Hřebík, Ph.D. 

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. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková (= 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, 

     Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů  

     a infocentra ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

97. 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, místostarosta MČ 

p. Mgr. Tatranský se dostavil při projednávání bodu 5 navrženého pořadu jednání. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 97. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 95. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. června 

2021 (str. 2) 

  2. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 3) 
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  3. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Římskokatolickou farností u kostela sv. 

Vojtěcha v Libni, Praha 9, jako "obdarovaným", a Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem" (str. 3) 

  4. Návrh rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatele STRABAG a. s. 

(IČO: 608 38 744), se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, proti rozhodnutí a 

oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 09. 07. 2021 v zadávacím řízení 

veřejné zakázky s názvem "Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26" (str. 4) 

  5. Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MHMP 734967/2021, 

spis.zn. S-MHMP 395036/2021 ze dne 12. července 2021, vydaného odborem 

ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jímž bylo vydáno společné 

povolení, které schválilo stavební záměr – stavbu vodního díla nazvanou „Dock 

Marina“ v přístavních bazénech tzv. Libeňských doků na pozemcích parc. č. 3998 

a 4005/7 na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 4) 

   6. Různé 

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. 5) 

 

K navrženému pořadu jednání 97. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 97. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 95. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. června 2021 

 

K zápisu z 95. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 30. června 2021 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 95. schůze, 

konané dne 30. června 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy přítomných 

radních MČ). 
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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 0335/2021, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

6 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Římskokatolickou farností u kostela 

sv. Vojtěcha v Libni, Praha 9, jako "obdarovaným", a Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem" 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0336/2021, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

6 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 4 

Návrh rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatele STRABAG a. s. (IČO: 608 38 744), 

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, proti rozhodnutí a oznámení zadavatele 

o výběru dodavatele ze dne 09. 07. 2021 v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem 

"Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26" 

 

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

 p.  Komenda, pověřený vedením odboru dopravy (OD) 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 0337/2021, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

6 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MHMP 734967/2021, 

spis.zn. S-MHMP 395036/2021 ze dne 12. července 2021, vydaného odborem ochrany 

prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jímž bylo vydáno společné povolení, které 

schválilo stavební záměr – stavbu vodního díla nazvanou „Dock Marina“ v přístavních 

bazénech tzv. Libeňských doků na pozemcích parc. č. 3998 a 4005/7 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 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 0338/2021, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 6  

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 28. července od 14:00 hodin 

se bude konat mimořádná schůze RMČ. 

 

Rada MČ po projednání vzala informaci 

na vědomí. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 97. schůzi Rady MČ ve 14:05 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0335/2021 až Usn RMC 0338/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D. 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


