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Z á p i s 
ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; 

Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová a Ing. Matoušová 
(= 7 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. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 
p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 
 

Host:  pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
Omluveni: pp.  Ing. Šašek (= 1 radní MČ), 
   Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný   
          předseda kontrolního výboru ZMČ. 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

113. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 14:25 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostu MČ p. MgA. Vilguse, Ph.D. 
  

Rada MČ schválila místostarostu MČ 
p. MgA. Vilguse, Ph.D. ověřovatelem 
zápisu ze své 113. schůze jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 113. schůze Rady MČ: 
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  1. Schválení zápisu ze 111. schůze Rady městské části Praha 8 konané 
dne 9. května 2018 (str. 6) 

  2. Kontrolní zpráva o čerpání dotací poskytnutých Městskou částí Praha 8 za rok 
2017 (k usn. č. Usn RMC 0350/2017, č. Usn RMC 0354/2017, 
č. Usn RMC 0355/2017, č. Usn RMC   0377/2017 a č. Usn RMC0431/2017) 
(str. 7) 

  3. Návrh poskytnutí dotací z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury 
na rok 2018 (k usn. č. Usn RMC 0078/2018) (str. 7) 

  4. Návrh udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0155/2018) (str. 9) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii nástavby, přístavby a stavebních 
úprav dalšího domu pro bydlení na pozemcích parc. č. 831, 832, 
oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Truhlářce) (str. 10) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní 
řízení Rezidence U Sluncové na pozemcích parc. č. 708, 719/2, 693/244, 
všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0858/2011, 
č. Usn RMC 0915/2013, č. Usn RMC 0024/2015) (str. 10) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení úpravy Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pro pozemky parc. č. 682, 683, 
684/1, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 z OB – A na OB bez koeficientu 
(při ul. Nad Rokoskou) (str. 11) 

  8. Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP8 090806/2018, 
spis.zn. MCP8 165798/2014/OV.Doh,Suk, Váv,Jb ze dne 21. května  2018, 
vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, 
o umístění stavby "Bytový dům Troja“ na pozemcích parc. č. 1118/15, 1118/17, 
1118/10, 1126/1, 1666/5, 1118/16, 1119/3, 1115/3, 1741, 1667/2, 1118/4, 
1321/22, 1129/1, všechny na k. ú. Troja (při ul. K Pazderkám) (str. 11) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 4003/13, 
4003/14, 4003/15, 4003/18, 4003/19, 4003/20, 4003/21, 4003/24, 4003/25, 
4003/26, 4003/27, 4003/60, 4003/61, 4003/62, 4003/63 ,4003/64 a části 
pozemku parc. č. 4003/1 (o výměře cca 1500 m2) a 4004/1 (o výměře 
cca 20 m2) a aktualizaci stanoviska k prodeji pozemků parc. č. 4003/16 
a 4003/17, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (v lokalitě U Libeňského mostu) 
(k usn. č. Usn RMC 0653/2011 a č. Usn RMC 0566/2014) (str. 12) 

10. Návrh Kontrolní zpráva o stavu likvidace státního podniku (s. p.) Bytový podnik 
v Praze 8, s. p. – v likvidaci (k usn. č. 390/15.RMČ/2003, č. 422/42.RMČ/2004, 
č. 525/70.RMČ/2005, č. 351/87.RMČ/2006, č. 374/17.RMČ/2007, 
č. Usn RMC 585/2008, č. Usn RMC 730/2009, č. Usn RMC 0499/2010 
č. Usn RMC 0429/2011, č. Usn RMC 0391/2012, č. Usn RMC 0409/2013, 
č. Usn RMC 0463/2014, č. Usn RMC 0355/2016 a č. Usn RMC 0292/2017) 
(informace pro ZMČ) (str. 13) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení 
elektrické energie 1 kV na pozemcích parc. č. 1307/1, 1307/17, 1307/12, 
1307/11 1307/5, 1307/10, vše na k. ú. Troja, obec Praha (str. 13) 

12. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 2621/16 na k. ú. Kobylisy, obec 
Praha (str. 14) 
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Materiál k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 
13. 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 - čp. 1151 na k. ú. Kobylisy a na adrese 
Burešova 12, 182 00 Praha 8, pronajatém Sociálním a ošetřovatelským službám 
Praha 8, na dobu neurčitou (str. 22) 

14. 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. 22) 

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. 23) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
(str. 8 až 9, 12, 14 až 21, 22) 

15. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 23) 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 3. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C12“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových 

nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0081/2018) (materiál pro ZMČ) (str. 8), 

 
ozn. „C13“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti 

sportu pro dospělé a dorost na rok 2018 (k usn. č. Usn RMC 0079/2018) 
(str. 8) 

a 
ozn. „C14“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0080/2018) (materiál pro ZMČ) (str. 9), 

 
po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 
aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 3503/1 

(o celkové výměře 6595 m2) a parc. č. 3503/30 (o celk. výměře 579 m2), 
oba na k. ú. Chodov (mimo území Prahy 8, vlastník žadatel) za pozemky 
parc. č. 2572 (o celk. výměře 820 m2) a parc. č. 2573 (o celk. výměře 
708 m2), oba na k. ú. Libeň v Praze 8, (vlastník Hl. město Praha, 
při ul. Prosecká) (str. 12), 
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po projednání výše uvedeného 12. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C2“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi dárcem obchodní korporací 

DOCK 03, s.r.o. a obdarovaným Městskou částí Praha 8 na pořádání 
výstavy Palmovka TEĎ (str. 14), 

 
ozn. „C3“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 15), 
 
ozn. „C15“ Návrh žádosti o aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 

č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých 
lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření 
k omezení jejich propagace (materiál pro ZMČ) (str. 4), 

 
ozn. „C4“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v sociální oblasti na rok 

2018 (k usn. č. Usn RMC 0133/2018) (str. 15), 
 
ozn. „C5“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného 
daru v hodnotě 75 000 Kč (materiál pro ZMČ) (str. 15), 

 
ozn. „C6“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie 
hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru 
v hodnotě 150 000 Kč (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 
ozn. „C7“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného 
daru v hodnotě 49 973 Kč (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 
ozn. „C8“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného 
daru v hodnotě 50 000 Kč (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 
ozn. „C9“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie 
hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru 
v hodnotě 150 000 Kč (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 
ozn. „C10“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 

jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného 
daru v hodnotě 75 000 Kč (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 



 
 

strana 5/24 

 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 
jako "dárcem" a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Praha 8 - 
Bohnice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 
25 000 Kč (str. 17), 

 
ozn. „C16“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 46/51, 
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 46, NP 504, 
v k. ú. Karlín a na adrese U Nádražní lávky 3, 186 00 Praha 8 (str. 18), 

 
ozn. „C17“ Zpráva o činnosti společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. (str. 18), 
 
ozn. „C18“ Návrh směny pozemku parc.č. 121/2, o výměře 66 m2, na k. ú. Bohnice 

v Praze 8, ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného 
do správy Městské části Praha 8, za pozemek parc. č. 122/2, o výměře 
66 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví společnosti Rezidence 
Bohnická s.r.o. (IČ: 054 72 661) (str. 19), 

 
ozn. „C19“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 
- čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8, 
na dobu určitou (str. 19), 

 
ozn. „C20“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě 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, 
na dobu určitou (str. 20), 

 
ozn. „C21“ Návrh "Účetní závěrka" společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., 

za rok 2017 (str. 20), 
 
ozn. „C22“ Návrh uzavření 5 "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, na dobu určitou 
(str. 21), 

 
ozn. „C23“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy 

svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 
Prahy - pozemky na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál do ZMČ) (str. 21) 

a 
ozn. „C24“ Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových 

převodech Městské části Praha 8 v jednání (str. 21), 
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Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 13. bodu 
pořadu jednání, byl projednán následující materiál, předložený k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 
 
ozn. „C1“ Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického 

zabezpečení voleb do Zastupitelstva městské části Praha 8, Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a do Senátu Parlamentu České republiky (volební 
obvod č. 23) v roce 2018" (str. 22). 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, přítomné informoval, že 

stahuje z projednávání na dnešní schůzi RMČ výše uvedený materiál ozn. „C15“. 
 

K navrženému pořadu jednání 113. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 
Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 113. schůze schválila. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo:  
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 111. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. května 
2018 
 

K zápisu ze 111. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. května 2018 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 111. schůze, 
konané dne 9. května 2018, schválila.  
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo:  
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 2 
Kontrolní zpráva o čerpání dotací poskytnutých Městskou částí Praha 8 za rok 2017 
(k usn. č. Usn RMC 0350/2017, č. Usn RMC 0354/2017, 
č. Usn RMC 0355/2017, č. Usn RMC   0377/2017 a č. Usn RMC0431/2017) 
 
Přizvaný: p. Ing. Doležal, vedoucí útvaru interního auditu a kontroly (ÚIAK) 

Městské části (MČ) Praha 8 
 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

 
Rada MČ po projednání vzala 
„Informaci“  se souhlasem na vědomí. 

 
 
K bodu 3 
Návrh poskytnutí dotací z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 
2018 (k usn. č. Usn RMC 0078/2018) 
 
Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 
 
Materiál uvedla radní MČ pí Ing. Matoušová. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0244/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 14 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti 
volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0081/2018) (materiál pro ZMČ). 
Přizvaný:  p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

   
V diskusi vystoupili pp. Nepil, Petrus, Ing. Kroutil, 

Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová a Ing. Matoušová. 
Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit přílohu usnesení 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 
o takto upraveném návrhu usnesení. 

 
Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0245/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 
na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost na rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0079/2018). 

 Přizvaný:  p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 
   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0246/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C14“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě 
organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0080/2018) (materiál pro ZMČ). 

 Přizvaný:  p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 
   
V diskusi vystoupili pp. Ing. Matoušová, Petrus, Ing. Kroutil, Kálmán, 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Mgr. et Mgr. 
BcA. Solomonová a Mgr. Veselý. 

Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit přílohu usnesení 
ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 
o takto upraveném návrhu usnesení. 

 
Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0247/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 4 
Návrh udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2018 (k usn. 
č. Usn RMC 0155/2018) 
 
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 
Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Kroutil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0248/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 5 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii nástavby, přístavby a stavebních 
úprav dalšího domu pro bydlení na pozemcích parc.č. 831, 832, oba na k.ú. Libeň 
v Praze 8 (při ul. Na Truhlářce) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 
 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0249/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 6 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní řízení 
Rezidence U Sluncové na pozemcích parc.č. 708, 719/2, 693/244, všechny 
na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0858/2011, č. Usn RMC 0915/2013, 
č. Usn RMC 0024/2015) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil a Petrus. 
Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 
návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0250/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 7 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení úpravy Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy pro pozemky parc. č. 682, 683, 684/1, všechny 
na k. ú. Libeň v Praze 8 z OB – A  na OB bez koeficientu (při ul. Nad Rokoskou) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, Ing. Zikmundová a Petrus. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0251/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 8 
Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP8 090806/2018, 
spis.zn. MCP8 165798/2014/OV.Doh,Suk, Váv,Jb ze dne 21. května  2018, vydaného 
odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o umístění stavby 
"Bytový dům Troja“ na pozemcích parc. č. 1118/15, 1118/17, 1118/10, 1126/1, 
1666/5, 1118/16, 1119/3, 1115/3, 1741, 1667/2, 1118/4, 1321/22, 1129/1, 
všechny na k. ú. Troja (při ul. K Pazderkám) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0252/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 9 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 4003/13, 4003/14, 
4003/15, 4003/18, 4003/19, 4003/20, 4003/21, 4003/24, 4003/25, 4003/26, 4003/27, 
4003/60, 4003/61, 4003/62, 4003/63 ,4003/64 a části pozemku parc. č. 4003/1 
(o výměře cca 1500 m2) a 4004/1 (o výměře cca 20 m2) a aktualizaci stanoviska 
k prodeji pozemků parc. č. 4003/16 a 4003/17, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 
(v lokalitě U Libeňského mostu) (k usn. č. Usn RMC 0653/2011 
a č. Usn RMC 0566/2014) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0253/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování, 
1 proti přijetí návrhu.) 
 
 

K bodu 14 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků 
parc. č. 3503/1 (o celkové výměře 6595 m2) a parc. č. 3503/30 (o celk. výměře 
579 m2), oba na k. ú. Chodov (mimo území Prahy 8, vlastník žadatel) 
za pozemky parc. č. 2572 (o celk. výměře 820 m2) a parc. č. 2573 (o celk. 
výměře 708 m2), oba na k. ú. Libeň v Praze 8, (vlastník Hl. město Praha, 
při ul. Prosecká). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0254/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 10 
Kontrolní zpráva o stavu likvidace státního podniku (s. p.) Bytový podnik v Praze 8, 
s. p. – v likvidaci (k usn. č. 390/15.RMČ/2003, č. 422/42.RMČ/2004, 
č. 525/70.RMČ/2005, č. 351/87.RMČ/2006, č. 374/17.RMČ/2007, 
č. Usn RMC 585/2008, č. Usn RMC 730/2009, č. Usn RMC 0499/2010 
č. Usn RMC 0429/2011, č. Usn RMC 0391/2012, č. Usn RMC 0409/2013, 
č. Usn RMC 0463/2014, č. Usn RMC 0355/2016 a č. Usn RMC 0292/2017) 
(informace pro ZMČ)  
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0255/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 11 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 
pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie 
1 kV na pozemcích parc. č. 1307/1, 1307/17, 1307/12, 1307/11 1307/5, 1307/10, 
vše na k. ú. Troja, obec Praha 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0256/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 12 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 2621/16 na k. ú. Kobylisy, obec Praha 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0257/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 14 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" 
mezi dárcem obchodní korporací DOCK 03, s.r.o. a obdarovaným Městskou 
částí Praha 8 na pořádání výstavy Palmovka TEĎ. 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0258/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
  



 
 

strana 15/24 

 

 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 
Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0259/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C4“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v sociální oblasti 
na rok 2018 (k usn. č. Usn RMC 0133/2018). 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0260/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C5“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 
Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného daru 
v hodnotě 75 000 Kč (materiál pro ZMČ). 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0261/2018, 
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. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C6“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 
Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie 
hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru 
v hodnotě 150 000 Kč (materiál pro ZMČ). 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0262/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C7“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 
Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného daru 
v hodnotě 49 973 Kč (materiál pro ZMČ). 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0263/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C8“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 
Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného 
daru v hodnotě 50 000 Kč (materiál pro ZMČ). 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0264/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 



 
 

strana 17/24 

 

 

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

pod ozn. „C9“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 
Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie 
hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru 
v hodnotě 150 000 Kč (materiál pro ZMČ). 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0265/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

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

pod ozn. „C10“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 
Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská 
stanice č. 3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného 
daru v hodnotě 75 000 Kč (materiál pro ZMČ). 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0266/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C11“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 
Praha 8 jako "dárcem" a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Praha 8 - 
Bohnice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 25 000 Kč. 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0267/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C16“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 
Sokolovská 46/51, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 
požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 46, NP 504, 
v k. ú. Karlín a na adrese U Nádražní lávky 3, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0268/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C17“ Zpráva o činnosti společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0269/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C18“ Návrh směny pozemku parc.č. 121/2, o výměře 66 m2, 
na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeného do správy Městské části Praha 8, za pozemek parc. č. 122/2, 
o výměře 66 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví společnosti 
Rezidence Bohnická s.r.o. (IČO: 054 72 661). 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0270/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C19“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 - čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 
Praha 8, na dobu určitou. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0271/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.). 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C20“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě 
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, na dobu určitou. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0272/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
 
 

Starosta MČ p. Petrus přítomné upozornil, že následující bod pořadu 
jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá 
správa majetku a služeb a.s. 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C21“ "Účetní závěrka" společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., 
za rok 2017. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

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 0273/2018, které je 
přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C22“ Návrh uzavření 5 "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, na dobu určitou. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0274/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C23“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí 
správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 
Prahy - pozemky na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál do ZMČ). 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0275/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C24“ Informace o uskutečněných majetkových převodech 
a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil. 
 

Rada MČ po projednání vzala 
„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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Operativní rozhodování Rady MČ 
 

Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 
RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 13, C1. 
 

Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhů, 

                           1 se zdržel hlasování. 
 
 
K bodu 13 
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 - čp. 1151 na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8, 
pronajatém Sociálním a ošetřovatelským službám Praha 8, na dobu neurčitou 
Místostarosta MČ p. Nepil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0276/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

 
„C1“  Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení 

voleb do Zastupitelstva městské části Praha 8, Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a do Senátu Parlamentu České republiky (volební obvod č. 23) v roce 
2018" - Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek 

   
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0277/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 14 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“. 
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K bodu 14 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. Petrus – přítomné informoval, že dne 18. června 2018 se bude 

od 8 hodin konat mimořádná schůze rady. Dále, že schůze rady plánovaná 
na 18. července 2018 bude přesunuta na 25. července 2018.  

 
Rada MČ po projednání vzala 
informaci na vědomí. 

 
Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
 
 
K bodu 15 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Starosta MČ p. Petrus uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 
Praha 8, plánované na středu dne 28. června 2018 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 28. června 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
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Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 
i přísedícím za jejich aktivní účast a 113. schůzi Rady MČ v 15:05 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0244/2018 až Usn RMC 0277/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
MgA. Petr   V i l g u s, Ph.D. 

místostarosta Městské části Praha 8 
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