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Z á p i s 

ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 9. prosince 2020 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc 

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 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 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. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

    JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

77. 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 

pí Mgr. Ludková se dostavila při projednávání 3. bodu navrženého programu jednání. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 77. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 75. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 18. listopadu 2020 (str. 4) 

  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2621 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou) (str. 4) 
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  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 767/174 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Rohanské nábřeží) (str. 5) 

  4. Návrh k předběžnému návrhu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 8 pro rok 2021 (str. 5) 

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

inženýrské sítě" pro umístění kabelového vedení označené "Elektrifikace BUS 

linky 140" na pozemku parc. č. 2990 na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 6) 

  6.    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. 13) 

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. 13) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 6 až 12) 

  7. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 13) 

 

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 poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, 

řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části 

Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných 

pracovních úkolů v 2. pololetí roku 2020 (str. 6), 

 

ozn. „C1“ Návrh výběru dodavatele a uzavření " Rámcové kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek 

originálního spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám 

pro potřeby ÚMČ Praha 8" (str. 7), 

 

ozn. „C2“ Návrh souhlasu s použitím investičního fondu příspěvkové právnické osoby 

(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské 

služby Praha 8 (SOS Praha 8) na vodní vibrační postel vč. vyhřívání do 

specializované multisenzorické místnosti Snoezelen v Domě sociálních 

služeb (str. 7), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č. 2020 - 181 k Rámcové dohodě 

na pořizování produktů Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní 

společností T-Mobile Czech Republic a.s. (str. 7), 

 

ozn. „C4“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0558/2020 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 2.12.2020 a k návrhu nového znění "kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů 

a monitorů" (str. 8), 

 

ozn. „C5“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 8), 
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ozn. „C6“ Návrh stručného projektového záměru vypracovaného příspěvkovou 

organizací Osmička pro rodinu pro výzvu OP Zaměstnanost č. 139 (str. 9), 

 

ozn. „C7“ 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. Karlín, Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0464/2013, č. Usn RMC 0115/2015, č. Usn RMC 0328/2018, 

č. Usn RMC 0581/2018 a č. Usn RMC 0272/2018) (str. 9), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) 

mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem NEGRELLI a Studio 

atelier GROUP s.r.o. (str. 9), 

 

ozn. „C9“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0294/2020 Rady městské části Praha 8 

ze dne 8. 7. 2020, k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Pobřežní 122/70 a 

jednotlivými vlastníky bytových jednotek (str. 10), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Pernerova 250/19 (str. 10), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě", mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "pronajímatelem", a paní Alenou Diamantovou, fyzickou 

osobou, jako "nájemcem" (str. 10), 

 

ozn. „C12“ 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. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou (str.11),  

 

ozn. „C13“ 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. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 11), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech 

s pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu 

neurčitou (str. 11), 

 

ozn. „C15“ Návrh uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 

na k. ú. Karlín, Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0032/2017, č. Usn RMC 0788/2016, č. Usn RMC 0286/2012, 

č. Usn RMC 0358/2018, č. Usn RMC 0097/2012 

a č. Usn RMC 0012/2014) (str. 12), 
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ozn. „C16“ Návrh výběru nájemce dvou bytů v rámci "Výběrového řízení" 

o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě 

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

části Praha 8 (VŘ ze dne 5.11.2020) (k usn. č. Usn RMC 0501/2020) 

(str. 12), 

a 

ozn. „C17“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví městské části Praha 8 na adrese U Meteoru 6, Praha 8 (str. 12). 

 

K navrženému pořadu jednání 77. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 77. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 75. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. listopadu 

2020 

 

K zápisu ze 75. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 18. listopadu 

2020 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 75. schůze, 

konané dne 18. listopadu 2020, 

schválila jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2621 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou) 

 

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 0574/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

6 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 3 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 767/174 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Rohanské nábřeží) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0575/2020, které je 

přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 

bylo:  

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 4 

Návrh k předběžnému návrhu neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací 

zřízených MČ Praha 8 pro 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 0576/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 5 

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

sítě" pro umístění kabelového vedení označené "Elektrifikace BUS linky 140" na 

pozemku parc. č. 2990 na k. ú. Libeň, obec Praha 

 

Omluvený: 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 0577/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 6 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 poskytnutí a stanovení výše odměny p. 

Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného 

majetku Městské části Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 

významných pracovních úkolů v 2. pololetí roku 2020. 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) 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 0578/2020, které je 

přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 
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Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C1
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření " Rámcové kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek 

originálního spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám 

pro potřeby ÚMČ Praha 8". 

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

     pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí 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 0579/2020, 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. „C2
“ Návrh souhlasu s použitím investičního fondu 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - 

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS Praha 8) na vodní vibrační postel 

vč. vyhřívání do specializované multisenzorické místnosti Snoezelen v Domě 

sociálních služeb. 

   

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 0580/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č. 2020 - 181 k Rámcové 

dohodě na pořizování produktů Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 

a obchodní společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

Omluvená: pí Bc. Hejná, pověřená vedením odboru informatiky (OI) 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 0581/2020, 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. „C4
“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0558/2020 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 2.12.2020 a k návrhu nového znění "kupní 

smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů 

a monitorů". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, pověřená vedením OI 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 0582/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský a Mgr. Cibulka. 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský navrhl pozměňovací návrh, 

o kterém dal Starosta MČ p. Gros hlasovat. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

pozměňovací návrh pana místostarosty 

MČ p. Mgr. Tatranského, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0583/2020, 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. „C6
“ Návrh stručného projektového záměru 

vypracovaného příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu pro výzvu OP 

Zaměstnanost č. 139. 

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Ing. Hřebík, Ph.D. 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 0584/2020, 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 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. Karlín, Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 

(k usn. č. Usn RMC 0464/2013, č. Usn RMC 0115/2015, 

č. Usn RMC 0328/2018, č. Usn RMC 0581/2018 a č. Usn RMC 0272/2018). 

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 0585/2020, 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. „C8
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k Dohodě o zúčtování 

plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8, Bytovým družstvem NEGRELLI 

a Studio atelier GROUP s.r.o. 

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 0586/2020, 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. „C9
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0294/2020 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 8. 7. 2020, k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování 

plnění (služeb)" mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Pobřežní 

122/70 a jednotlivými vlastníky bytových jednotek. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0587/2020, 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 uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Pernerova 250/19. 

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 0588/2020, 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 uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě", 

mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a paní Alenou 

Diamantovou, fyzickou osobou, jako "nájemcem". 

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 0589/2020, 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 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. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 
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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 0590/2020, 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 "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0591/2020, 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. „C14
“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

v Domech s pečovatelskou službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, 

na dobu neurčitou. 

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 0592/2020, 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. „C15
“ Návrh uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 

(k usn. č. Usn RMC 0032/2017, č. Usn RMC 0788/2016, 

č. Usn RMC 0286/2012, č. Usn RMC 0358/2018, č. Usn RMC 0097/2012 

a č. Usn RMC 0012/2014). 

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 0593/2020, 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. „C16
“ Návrh výběru nájemce dvou bytů v rámci "Výběrového 

řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 5.11.2020) (k usn. č. Usn RMC 0501/2020). 

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 0594/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C17
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví městské části Praha 8 na adrese U Meteoru 6, 

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 0595/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

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 
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Přítomným uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena.  

 

 

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 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. – navrhl jako předkladatel projednat materiál 

ozn. „C18“ – k návrhu uzavření Memoranda o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 a 

společností Na Košince 2 a. s., se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

 

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 0596/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že ve čtvrtek 17. prosince 2020 

od 11:30 hodin svolává mimořádnou schůzi RMČ. 

 

Rada MČ po projednání vzala informaci 

na vědomí. 

 

 

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 13. ledna 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 

13. ledna 2021 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 77. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0574/2020 až Usn RMC 0596/2020 
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………..……........................………………… 

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


