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Z á p i s 

z 28. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 26. června 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 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. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ.  

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

28. 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 8 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

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

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 28. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 26. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 13. června 

2019 (str. 4) 

  2. Návrh ukončení platnosti Smlouvy o dílo 2016/0630/OPS/DVZ č. 55/3224/2016 

ze dne 3. 10. 2016, uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem" 

a Dušanem Svobodou, jako "dodavatelem" (str. 5) 
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  3. Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených 

Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 

významných pracovních úkolů v 1. pololetí roku 2019 (str. 6) 

  4. Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým 

příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí 

Praha 8 (str. 6) 

  5. Návrh podání podnětu na Odbor územního rozvoje - oddělení pořizování dílčích 

dokumentací MHMP na pořízení územní studie Palmovka (str. 7) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 8) 

  7. Návrh úpravy finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti Městské části 

Praha 8 na rok 2019 (str. 8) 

  8. Návrh stanoviska MČ Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (str. 9) 

  9. Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 10) 

10. 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 určitou (str. 10) 

11. 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. 11) 

12. Návrh uzavření 9 "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 (k usn. 

č. Usn RMC 0366/2017, č. Usn RMC 0164/2018, č. Usn RMC 0212/2018) 

(str. 11) 

13. Návrh uzavření 19 "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, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 12) 

14. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 1172, 

na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8 (str. 12) 

15. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské 

sítě" pro umístění a provozování tramvajové tratě pod označením "Provizorní 

měnírna Karlín" na pozemcích parc. č. 2337/1 2337/10, oba Nové Město 

a parc. č. 895 na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 13) 

16. Návrh navýšení hodnoty majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené Městkou částí Praha 8 - Gerontologického centra (GC) (str. 15) 

17. 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. 17) 

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. 18) 
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C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

(str. 5, 7, 9, 13 až 14, 15 až 17) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o přidělení motorového vozidla" mezi Městskou 

částí Praha 8 - Úřadem městské části Praha 8 a radním Městské části 

Praha 8 p. Ing. Tomášem Hřebíkem, Ph.D. (str. 5), 

 

po projednání výše uvedeného 4. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C3“ 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 1. pololetí roku 2019 (str. 7), 

 

po projednání výše uvedeného 8. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C10“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 9), 

 

po projednání výše uvedeného 15. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích na k. ú. Bohnice - 2. etapa 

(str. 13), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

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

– částí pozemků parc. č. 617/1, k. ú. Bohnice, a parc. č. 1137/221, 

k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 14), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb a části 

provozních nákladů) mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem 

Zenklova 162/220 (str. 14) 

a 

ozn. „C13“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

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

do správy Městské části Praha 8 – v domě čp. 633, na k. ú. Karlín 

a na adrese Sokolovská 66a, 186 00 Praha 8 (str. 14), 
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po projednání výše uvedeného 16. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se 

mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (str. 15), 

 

ozn. „C4“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

panu MUDr. Zdeňkovi Bašnému (materiál pro ZMČ) (str. 15), 

 

ozn. „C5“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu 

Zelenkovi (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 

ozn. „C6“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Rostislavu 

Osičkovi (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 

ozn. „C7“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Josefu 

Pešatovi (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 

ozn. „C8“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury 

na rok 2019 (str. 17), 

 

ozn. „C9“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových 

nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2019 (str. 17) 

a 

ozn. „C14“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb „in-house“ 

mezi Městskou části Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 

(str. 17). 

 

K navrženému pořadu jednání 28. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 28. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 26. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 13. června 2019 

 

K zápisu z 26. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 13. června 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 26. schůze, 

konané dne 13. června 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh ukončení platnosti Smlouvy o dílo 2016/0630/OPS/DVZ č. 55/3224/2016 

ze dne 3. 10. 2016, uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem" 

a Dušanem Svobodou, jako "dodavatelem" 

 

Přizvaná: pí Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0334/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Smlouvy o přidělení motorového vozidla" 

mezi Městskou částí Praha 8 - Úřadem městské části Praha 8 a radním Městské 

části Praha 8 p. Ing. Tomášem Hřebíkem, Ph.D. 

 Přizvaná:   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 0335/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou 

částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních 

úkolů v 1. pololetí roku 2019 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

Starosta MČ p. Gros doporučil upravit přílohu návrhu usnesení ve smyslu 

připomínky předkladatele a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu 

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0336/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu 

svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha˙8, některým příspěvkovým právnickým 

osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0337/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ 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 1. pololetí roku 2019. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí 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 0338/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh podání podnětu na Odbor územního rozvoje - oddělení pořizování dílčích 

dokumentací MHMP na pořízení územní studie Palmovka 

 

Přizvaná: pí Ing. Kroužilová, referentka oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0339/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

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

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: 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 0340/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh úpravy finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti Městské části Praha 8 

na rok 2019 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0341/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh stanoviska MČ Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů 

pro výpočet daně z nemovitých věcí 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0342/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

3 proti přijetí návrhu.) 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

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

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0343/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 10/18 

 

 

K bodu 9 

Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 

 

Přizvaný: 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 0344/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

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 určitou 

 

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 0345/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

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 

 

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 0346/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh uzavření 9 "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 (k usn. č. Usn RMC 0366/2017, 

č. Usn RMC 0164/2018, č. Usn RMC 0212/2018) 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

Starosta MČ p. Gros doporučil upravit důvodovou zprávu návrhu usnesení 

ve smyslu připomínky předkladatele a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0347/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 

Návrh uzavření 19 "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, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 

 

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 0348/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 1172, na k. ú. Kobylisy 

a na adrese Taussigova 1, 182 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 0349/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě" 

pro umístění a provozování tramvajové tratě pod označením "Provizorní měnírna 

Karlín" na pozemcích parc. č. 2337/1 2337/10, oba Nové Město a parc. č. 895 

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 0350/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního 

vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích na k. ú. Bohnice - 2. etapa. 

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 0351/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého 

majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy 

Městské části Praha 8 – částí pozemků parc. č. 617/1, k. ú. Bohnice, 

a parc. č. 1137/221, k. ú. Čimice v Praze 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 0352/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování 

plnění (služeb a části provozních nákladů) mezi Městskou částí Praha 8 

a Bytovým družstvem Zenklova 162/220. 

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 0353/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

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

do správy Městské části Praha 8 – v domě čp. 633, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 66a, 186 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 0354/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 16 

Návrh navýšení hodnoty majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené 

Městkou částí Praha 8 - Gerontologického centra (GC) 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0355/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", 

kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

   

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 0356/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části 

Praha 8 panu MUDr. Zdeňkovi Bašnému (materiál pro ZMČ). 

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

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Slabihoudek, Vítek, Mgr. Ludková, Gros 

a Bc. Švarc. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0357/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 

8 panu Milanu Zelenkovi (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Vítek, Bc. Švarc a Mgr. Ludková.  

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0358/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části 

Praha 8 panu Rostislavu Osičkovi (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Vítek, Gros, Mgr. Ludková, Bc. Švarc 

a Mgr. Tatranský. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0359/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 

8 panu Josefu Pešatovi (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Mgr. Tatranský, Gros 

a Bc. Švarc. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0360/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti 

kultury na rok 2019. 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0361/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti 

volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2019. 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0362/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb „in-

house“ mezi Městskou části Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.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 0363/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 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. 
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K bodu 17 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 plánovaná rada na 10. července se 

posune na 17. července. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 18 

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 17. července 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 17. července 2019 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 28. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0334/2019 až Usn RMC 0363/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D. 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


