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Z á p i s 

ze 37. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 16. října 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Ing. Hřebík, 

Ph.D. a Bc. Slobodník (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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. 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.  Bc. Švarc, (= 1 radní MČ), 

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

          a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

37. 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 37. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 35. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. září 

2019 (str. 4) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  3. Návrh osob oprávněných k disponování s prostředky uloženými na investičních 

účtech MČ Praha 8 (str. 5) 
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  4. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem "Prodloužení 

kanalizačního a vodovodního řadu vč. přípojek" na pozemku parc. č. 2986/29, 

na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 6) 

  5. 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. 693/163 a 693/165, 

oba na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 6) 

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

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem stavby "11010-085606, 0048/19 PH BC Sokolovská, 

Rohanské n. OK" (str. 7) 

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

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem stavby "11010-089563, 00477/19 FTTH P-8, DS Bohnice, OK" 

(str. 7) 

  8. Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

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

do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., která je 

součástí pozemku parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8 (str. 8) 

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

jako "obdarovaným", a pí Ing. Martinou Šámalovou, jako "dárcem" (str. 14) 

10. 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. 8 až 14) 

11. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 8. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem RAJBUR (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. 8), 
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ozn. „C6“ Návrh uzavření 11 "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, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0366/2017, Usn RMC 0550/2014, 

Usn RMC 0405/2017, Usn RMC 0581/2018, Usn RMC 0272/2018, 

Usn RMC 0286/2012, Usn RMC 0559/2017, Usn RMC 0115/2015 

a Usn RMC 0464/2013) (str. 9), 

 

ozn. „C11“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0491/2018 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 17. 10. 2018, k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 

Prvního pluku 140 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 140, prostor č. 502, na k. ú. Karlín 

a na adrese Prvního pluku 140/4, 186 00 Praha 8 - Karlín (str. 9), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 140, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese 

Prvního pluku 140/4, 186 00 Praha 8 - Karlín (str. 10), 

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů, ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

v budově čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 

(str. 10), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k oznámení záměru zařazenému 

v kategorii I - zahájení zjišťovacího řízení ,,SOKP 519 Suchdol – 

Březiněves“ (str. 11), 

 

ozn. „C7“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnického podílu 

id. 4/5 pozemků parc. č. 692/2 a 692/3 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. S. K. Neumanna) (str. 11), 

 

ozn. „C8“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j. MCP8 

306444/2019, spis.zn. MCP8 214358/2018/OV.Lju ze dne 2. října 2019, 

vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části 

Praha 8, které schvaluje stavební záměr a vydává povolení na stavbu 

„Bytový dům Zenklova č. 59, Praha, Kobylisy č.p. 59, Zenklova 236“ 

na pozemku parc. č. 184 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 12), 
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ozn. „C9“ Návrh vyjádření k prodeji pozemků  parc. č. 674/2, 675/1, 3765/1, 684/3, 

684/2, 684/10, 689/14, 689/6, 689/8, 699/21 (vlastník Hl. m. Praha), 

k prodeji id. 4/5 pozemků parc. č. 674/3, 674/4, 684/7, 689/3, 689/9 

(vlastník 4/5 Hl. m. Praha zbytek vlastní více fyzických osob), k prodeji 

id. 24/30 pozemku parc. č. 699/12 (vlastník 24/30 Hl. m. Praha, zbytek 

vlastní více fyzických osob) a k prodeji id. 4/5 pozemků parc. č. 3765/3, 

673/2, 689/7, 689/15, 689/10, 689/1, 673/1 (vlastník 4/5 Hl. m. Praha, 

zbytek vlastní právnická osoba), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. S. K. Neumanna) (k usn. č. Usn RMC 0107/2019, 

Usn RMC 0012/2019, Usn RMC 0548/2018 a Usn RMC 0385/2019) 

(str. 12), 

 

ozn. „C2“ Návrh bezúplatného převodu investičního majetku v rámci projektu 

"Navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze 

ZŠ Lyčkovo náměstí, objekt Pernerova 29, Praha 8" (str. 13), 

 

ozn. „C3“ Návrh vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení s předmětem plnění 

"Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8" (str. 13), 

 

ozn. „C“ Návrh udělení souhlasu ředitelce příspěvkové organizace zřízené městskou 

částí Praha 8 - Osmička pro rodinu k členství a zastávání funkcí 

v neziskových organizacích (ve formě např. spolku, ústavu či nadace), 

včetně funkcí v dozorčích orgánech (str. 13) 

a 

ozn. „C10“ Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k záměru hl. m. Prahy uzavřít 

Libeňský most bez náhradního řešení dopravy vyjádřeného náměstkem 

primátora hl. m. Prahy Ing. Adamem Scheinherrem, MSc., Ph.D., 

dne 14. 10. 2019 pro zpravodajský portál Novinky.cz (str. 14). 

 

K navrženému pořadu jednání 37. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 37. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 35. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. září 2019 

 

K zápisu ze 35. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. září 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 35. schůze, 

konané dne 18. září 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019) 

(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 0540/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh osob oprávněných k disponování s prostředky uloženými na investičních účtech 

MČ Praha 8 

 

 

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 0541/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

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

pro umístění a provozování stavby pod názvem "Prodloužení kanalizačního 

a vodovodního řadu vč. přípojek" na pozemku parc. č. 2986/29, na k. ú. Libeň, obec 

Praha 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (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 0542/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

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. 693/163 a 693/165, oba na k. ú. Karlín, 

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 0543/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě 

pod názvem stavby "11010-085606, 0048/19 PH BC Sokolovská, Rohanské n. OK" 

 

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 0544/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě 

pod názvem stavby "11010-089563, 00477/19 FTTH P-8, DS Bohnice, OK" 

 

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 0545/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh uzavření „Dodatku č. 3“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

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

části Praha 8 – NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., která je součástí pozemku 

parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 180 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 0546/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování 

plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem RAJBUR. 

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 0547/2019, 

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. „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. 

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 0548/2019, 

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. „C6
“ Návrh uzavření 11 "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, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0366/2017, Usn RMC 0550/2014, 

Usn RMC 0405/2017, Usn RMC 0581/2018, Usn RMC 0272/2018, 

Usn RMC 0286/2012, Usn RMC 0559/2017, Usn RMC 0115/2015 

a Usn RMC 0464/2013). 

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 0549/2019, 

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. „C11
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0491/2018 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 17. 10. 2018, k návrhu uzavření "Smlouvy 

o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového 

družstva Prvního pluku 140 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 140, prostor č. 502, 

na k. ú. Karlín a na adrese Prvního pluku 140/4, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

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 0550/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 10/15 

 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – čp. 140, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního 

pluku 140/4, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

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 0551/2019, 

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 „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů, ve znění pozdějšího dodatku, v objektu 

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

části Praha 8 – v budově čp. 484, 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 0552/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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. „C1
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k oznámení záměru zařazenému v kategorii I - zahájení zjišťovacího řízení 

,,SOKP 519 Suchdol – Březiněves“. 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje odboru územního rozvoje a výstavby 

(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 0553/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji spoluvlastnického podílu id. 4/5 pozemků parc. č. 692/2 a 692/3 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S. K. Neumanna). 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0554/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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. „C8
“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 

proti rozhodnutí č. j. MCP8 306444/2019, spis.zn. MCP8 214358/2018/OV.Lju 

ze dne 2. října 2019, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu 

městské části Praha 8, které schvaluje stavební záměr a vydává povolení 

na stavbu „Bytový dům Zenklova č. 59, Praha, Kobylisy č.p. 59, 

Zenklova 236“ na pozemku parc. č. 184 na k. ú. Kobylisy v Praze 8. 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0555/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh vyjádření k prodeji pozemků  

parc. č. 674/2, 675/1, 3765/1, 684/3, 684/2, 684/10, 689/14, 689/6, 689/8, 

699/21 (vlastník Hl. m. Praha), k prodeji id. 4/5 pozemků parc. č. 674/3, 674/4, 

684/7, 689/3, 689/9 (vlastník 4/5 Hl. m. Praha zbytek vlastní více fyzických 

osob), k prodeji id. 24/30 pozemku parc. č. 699/12 (vlastník 24/30 

Hl. m. Praha, zbytek vlastní více fyzických osob) a k prodeji id. 4/5 pozemků 

parc. č. 3765/3, 673/2, 689/7, 689/15, 689/10, 689/1, 673/1 (vlastník 4/5 

Hl. m. Praha, zbytek vlastní právnická osoba), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. S. K. Neumanna) (k usn. č. Usn RMC 0107/2019, 

Usn RMC 0012/2019, Usn RMC 0548/2018 a Usn RMC 0385/2019). 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0556/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh bezúplatného převodu investičního majetku 

v rámci projektu "Navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální 

inkluze ZŠ Lyčkovo náměstí, objekt Pernerova 29, Praha 8". 

   

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 0557/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení 

s předmětem plnění "Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, 

Praha 8". 

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

Omluvená: pí Mgr. Voráčová, pověřená vedením odboru evropských fondů 

(OEF) ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Hrazánková. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0558/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh udělení souhlasu ředitelce příspěvkové 

organizace zřízené městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu k členství 

a zastávání funkcí v neziskových organizacích (ve formě např. spolku, ústavu 

či nadace), včetně funkcí v dozorčích orgánech. 

   

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 0559/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k záměru hl. m. Prahy 

uzavřít Libeňský most bez náhradního řešení dopravy vyjádřeného náměstkem 

primátora hl. m. Prahy Ing. Adamem Scheinherrem, MSc., Ph.D., dne 14. 10. 

2019 pro zpravodajský portál Novinky.cz a navrhl změny v návrhu usnesení. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0560/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

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

jako "obdarovaným", a pí Ing. Martinou Šámalovou, jako "dárcem" 

 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného 

radního MČ p. Bc. Švarce. 

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 0561/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 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 10 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. 
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K bodu 11 

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 30. října 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 30. října 2019 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 37. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0540/2019 až Usn RMC 0561/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


