Zápis
ze 104. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 6. října 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“);
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. Mgr. Ludková,
Mgr. Paulus (= 2 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
104. 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
místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 104. schůze Rady MČ:
1.
2.

Schválení zápisu ze 102. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. září
2021 (str. 3)
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 4)
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3.

4.

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. 8)
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. 8)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 4 až 8)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 8)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů-Základní
škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
(str. 4),

ozn. „C1“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o užívání pozemku
a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování
koronaviru
na části
komunikace
U Polikliniky
na pozemku
parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, obec Praha (str. 4),
ozn. „C2“ Návrh udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" – rok 2021
(str. 5),
ozn. „C3“ Návrh dílčí revokaci usnesení č. Usn RMC 0446/2021 ze dne 22. září 2021
(str. 5),
ozn. „C4“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy
o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava
časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" (k usn. č. Usn RMC 0401/2021)
(str. 5),
ozn. „C5“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné
vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích (str. 6),
ozn. „C6“ Návrh rozpočtového opatření Městské části
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 6),

Praha 8

(k usn.

ozn. „C7“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – Bytový
dům Vršní, parc. č. 628/1 a další na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 6),
ozn. „C8“ Návrh jmenování Bc. Pavly Řechtáčkové do funkce vedoucí odboru
ekonomického Úřadu městské části Praha 8 (str. 7),
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ozn. „C9“ Návrh nového znění "Směrnice Úřadu městské části Praha 8 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu" (str. 7),
ozn. „C10“ Návrh nového znění "Směrnice pro postup příspěvkových organizací
zřízených městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek" (str. 7),
ozn. „C11“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně
a společností SP 88, s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019)
(str. 7)
a
ozn. „C12“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci
č. 2021/0131/OURV.DPR ze dne 26. 4. 2021 mezi MČ Praha 8 na jedné
straně a společnostmi L&H. spol s.r.o., Hotel Čechie Praha a.s. a Čechie
Group a.s. na straně druhé (str. 8).
K navrženému pořadu jednání 104. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 104. schůze schválila jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu ze 102. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. září 2021
K zápisu ze 102. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. září 2021
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 102. schůze,
konané dne 14. září 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 0452/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1
písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisůZákladní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase
Manna, o.p.s.
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 0453/2021,
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. „C1“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o užívání
pozemku a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování
koronaviru na části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30,
k. ú. Troja, obec Praha.
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 0454/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický
přínos" – rok 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 0455/2021,
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. „C3“ Návrh dílčí revokaci usnesení č. Usn RMC 0446/2021
ze dne 22. září 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 0456/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C4“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření
"Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk
a doprava
časopisu
Městské
části
Praha 8
"Osmička"
(k usn.
č. Usn RMC 0401/2021).
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže
a památkové péče (OKSMPP) 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 0457/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C5“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu obecně
závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0458/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C6“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ).
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (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 0459/2021,
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 vyjádření k projektové dokumentaci
pro územní řízení – Bytový dům Vršní, parc. č. 628/1 a další na k. ú. Kobylisy
v Praze 8.
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
(OAMČ) 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 0460/2021,
které je přílohou zápisu.
(Ze 6 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
5 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
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Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh jmenování Bc. Pavly Řechtáčkové do funkce
vedoucí odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 8.
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 0461/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek stáhl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh nového znění "Směrnice Úřadu městské části
Praha 8 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek stáhl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh nového znění "Směrnice pro postup
příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 8 při zadávání
veřejných zakázek".
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C11“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8
na jedné straně a společností SP 88, s.r.o. na straně druhé (k usn.
č. Usn ZMC 041/2019).
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 0462/2021,
které je přílohou zápisu.
(Ze 6 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
5 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C12“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci
č. 2021/0131/OURV.DPR ze dne 26. 4. 2021 mezi MČ Praha 8 na jedné straně
a společnostmi L&H. spol s.r.o., Hotel Čechie Praha a.s. a Čechie Group a.s.
na straně druhé.
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 0463/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3 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 3 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 mimořádná schůze RMČ se uskuteční
ve středu 27. října 2021 od 14:00 hodin.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.

vzala

K bodu 4
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 20. října 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 20. října 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 104. schůzi Rady MČ ve 14:13 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0452/2021 až Usn RMC 0463/2021

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