Zápis
z 82. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 24. února 2021 od 14:00 hodin
v obřadní síni Libeňského zámku
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Ing. Hřebík,
Ph.D. a Mgr. Paulus (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ),
dále též jen „radní MČ“);
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. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ,
p. Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
p.

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
82. 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
neuvolněného radního MČ p. Mgr. Pauluse.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 82. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu ze 80. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. ledna
2021 (str. 5)
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2.

3.

4.
5.

6.

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti"
umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační
sítě pod názvem stavby "FTTx0_A_Kobylisy_PRMIIR1 kabelovod" (str. 5)
Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě" za účelem rozšíření telekomunikační sítě (OMS) spol. PODA a. s.
pod označením stavby „Rozšíření telekomunikační sítě – OSM PODA – Praha,
sídliště Kobylisy - 1. etapa“, Praha, Kobylisy (str. 5)
Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech
Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 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. 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. 6 až 14)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 4. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh aktualizace Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8
(materiál pro ZMČ) (str. 6),

ozn. „C1“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené
do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 827/370 (odděleného
z pozemku parc. č. 827/13 dle Geometrického plánu č. 1005-151/2020
ze dne 17. 9. 2020 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským
inženýrem Ing. Michalem Novákem) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (materiál
pro ZMČ) (str. 6),
ozn. „C2“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa majetku a služeb a. s.
k uzavření smlouvy týkající se veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Zajištění odborné technické podpory při řešení rozestavěné budovy Nová
Palmovka" (str. 7),
ozn. „C3“ 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. 2986/1, na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 7),
ozn. „C4“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
–
pozemku parc. č. 2986/8 a pozemku parc. č. 2986/7, na k. ú. Libeň
v Praze 8 (str. 8),
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ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
–
pozemku parc. č. 2986/18 a části pozemku parc. č. 2986/1,
na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 8),
ozn. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– pozemků parc. č. 2986/13 a parc. č. 2986/14, na k. ú. Libeň v Praze 8
(str. 8),
ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– pozemku parc. č. 2986/2, na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 9),
ozn. „C8“ 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. 2986/21, na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 9),
ozn. „C9“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k převodu pozemku parc. č. 3883/2
na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Žertvách) z Hlavního města Prahy
na Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. (k usn. č. Usn RMC 0012/2021)
(str. 9),
ozn. „C10“ Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu pro část
pozemku parc. č. 623/4 na k. ú. Bohnice, z PS na OB (ulice Čimická)
(str. 10),
ozn. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku
parc. č. 3789
(o výměře
cca 32 m2)
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(ulice Nad novou Libní) (str. 10),
ozn. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji id. Části 1315/112129
pozemku parc. č. 1083/9 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná) (str. 10),
ozn. „C13“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku
parc. č. 4063/21 (o výměře cca 15 m2) na k. ú. Libeň (ulice Střelničná)
(k usn. č. Usn RMC 0564/2015) (str. 11),
ozn. „C14“ Návrh podání Námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení
do územního řízení stavby „Vinařský domek“, Praha Střížkov,
při komunikaci Jitravská na pozemcích parc. č. 48/1, 61/2, 76/93, všechny
na k. ú. Střížkov v Praze 8 (str. 11),
ozn. „C15“ Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu
(k usn. č. Usn RMC 0550/2020) (materiál pro ZMČ) (str. 11),
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ozn. „C16“ K záměru Městské části Praha 8 vypracovat studii proveditelnosti
a projektovou žádost do Operačního programu Praha - Pól růstu ČR,
Výzvy č. 60 - Inovační poptávka veřejného sektoru IV, s názvem:
Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných
událostí (str. 12),
ozn. „C17“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části
Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021 (k usn. č. Usn ZMC 029/2020)
(materiál pro ZMČ) (str. 12),
ozn. „C18“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části
Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže
na rok 2021 (k usn. č. Usn ZMC 029/2020) (materiál pro ZMČ) (str. 12),
ozn. „C19“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části
Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2021
(k usn. č. Usn ZMC 029/2020) (materiál pro ZMČ) (str. 13),
ozn. „C20“ Návrh jmenování Mgr. Zuzany Holíkové vedoucí odboru zdravotnictví
a sociálních služeb Úřadu městské části Praha 8 (str. 13),
ozn. „C21“ Návrh jmenování Bc. Simony Hejné vedoucí odboru informatiky Úřadu
městské části Praha 8 (str. 13),
ozn. „C22“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou
(str. 14)
a
ozn. „C23“ Návrh neuplatnění nárůstu nájemného dle souhrnného "Indexu
spotřebitelských cen", oficiálně zveřejňovaného Českým statistickým
úřadem (ČSÚ), v roce 2021 (str. 14).
K navrženému pořadu jednání 82. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 82. schůze schválila jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 1
Schválení zápisu z 80. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. ledna 2021
K zápisu z 80. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. ledna 2021
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 80. schůze,
konané dne 27. ledna 2021, schválila
jednomyslně
(všemi
7 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění
a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě
pod názvem stavby "FTTx0_A_Kobylisy_PRMIIR1 kabelovod"
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 0069/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě"
za účelem rozšíření telekomunikační sítě (OMS) spol. PODA a.s. pod označením
stavby „Rozšíření telekomunikační sítě – OSM PODA – Praha, sídliště Kobylisy 1. etapa“, Praha, Kobylisy
Omluvený: 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 0070/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 4
Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech
Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ)
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
Rada
MČ
po projednání
vzala
„Informaci“ se souhlasem na vědomí.

K bodu 5 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C“ Návrh aktualizace Zásad pro výstavbu na území Městské části
Praha 8 (materiál pro ZMČ).
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 0071/2021,
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. „C1“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 –
úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 827/370
(odděleného z pozemku parc. č. 827/13 dle Geometrického plánu č. 1005151/2020 ze dne 17. 9. 2020 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským
inženýrem Ing. Michalem Novákem) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (materiál
pro ZMČ).
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 0072/2021,
které je přílohou zápisu.
(Ze 7 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
6 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu
jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá
správa majetku a služeb a. s.
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa
majetku a služeb a. s. k uzavření smlouvy týkající se veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem "Zajištění odborné technické podpory při řešení rozestavěné
budovy Nová Palmovka".
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, ve funkci valné hromady
akciové společnosti Osmá správa
majetku a služeb a. s., po projednání
přijala
usnesení
č. Usn RMC 0073/2021,
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. „C3“ 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. 2986/1, na k. ú. Libeň 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 0074/2021,
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. „C4“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2986/8 a pozemku parc. č. 2986/7,
na k. ú. Libeň 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 0075/2021,
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. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 –
pozemku parc. č. 2986/18 a části pozemku
parc. č. 2986/1, na k. ú. Libeň 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 0076/2021,
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 uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 –
pozemků parc. č. 2986/13 a parc. č. 2986/14,
na k. ú. Libeň 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 0077/2021,
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. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2986/2, na k. ú. Libeň 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 0078/2021,
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. „C8“ 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. 2986/21, na k. ú. Libeň
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 0079/2021,
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 Městské části Praha 8
k převodu
pozemku
parc. č. 3883/2
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Na Žertvách) z Hlavního města Prahy na Dopravní podnik
hl. m. Prahy a. s. (k usn. č. Usn RMC 0012/2021).
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 0080/2021,
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. „C10“ Návrh vyjádření k podnětu na pořízení
změny územního plánu pro část pozemku parc. č. 623/4 na k. ú. Bohnice, z PS
na OB (ulice Čimická).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0081/2021,
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. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji části pozemku parc. č. 3789 (o výměře cca 32 m2) na k. ú. Libeň
v Praze 8 (ulice Nad novou Libní).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0082/2021,
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. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji id. Části 1315/112129 pozemku parc. č. 1083/9 na k. ú. Troja
v Praze 8 (při ul. Písečná).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
V diskusi vystoupili pp.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0083/2021,
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. „C13“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k pronájmu části pozemku parc. č. 4063/21 (o výměře cca 15 m2)
na k. ú. Libeň (ulice Střelničná) (k usn. č. Usn RMC 0564/2015).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0084/2021,
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. „C14“ Návrh podání Námitek Městské části
Praha 8 jako účastníka řízení do územního řízení stavby „Vinařský domek“,
Praha Střížkov, při komunikaci Jitravská na pozemcích parc. č. 48/1, 61/2,
76/93, všechny na k. ú. Střížkov v Praze 8.
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0085/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C15“ Návrh podání podnětů Městské části
Praha 8 na změny Územního plánu (k usn. č. Usn RMC 0550/2020) (materiál
pro ZMČ).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C16“ K záměru Městské části Praha 8 vypracovat studii
proveditelnosti a projektovou žádost do Operačního programu Praha - Pól růstu
ČR, Výzvy č. 60 - Inovační poptávka veřejného sektoru IV, s názvem:
Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných
událostí.
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 0086/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C17“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské
části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021 (k usn. č. Usn ZMC 029/2020)
(materiál pro ZMČ).
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 0087/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C18“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské
části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže
na rok 2021 (k usn. č. Usn ZMC 029/2020) (materiál pro ZMČ).
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 0088/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C19“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské
části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2021
(k usn. č. Usn ZMC 029/2020) (materiál pro ZMČ).
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 0089/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C20“ Návrh jmenování Mgr. Zuzany Holíkové vedoucí
odboru zdravotnictví a sociálních služeb Úřadu městské části 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 0090/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C21“ Návrh jmenování Bc. Simony Hejné vedoucí odboru
informatiky Úřadu městské části 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 0091/2021,
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. „C22“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů
v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou.
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 0092/2021,
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. „C23“ Návrh neuplatnění nárůstu nájemného dle souhrnného
"Indexu spotřebitelských cen", oficiálně zveřejňovaného Českým statistickým
úřadem (ČSÚ), v roce 2021.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
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 0093/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5 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 5 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 v pondělí 1. března 2021 se bude konat
mimořádná rada od 14 hodin.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.
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vzala

K bodu 6
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. března 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. března 2021 se souhlasem
na vědomí.

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 82. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0069/2021 až Usn RMC 0093/2021

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Mgr. Libor P a u l u s
neuvolněný radní Městské části Praha 8
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