Zápis
z 84. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 10. března 2021 od 14:00 hodin
v obřadní síni Libeňského zámku
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,
Ing. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (= 8 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: pí

Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ.

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
84. 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 ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ
místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 84. schůze Rady MČ:
1.
2.

Schválení zápisu z 82. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. února
2021 (str. 4)
K informaci o oznámení pana Ing. Pavla Bílého o vzdání se funkce přísedícího
Obvodního soudu pro Prahu 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2019) (str. 4)
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3.

4.

5.

6.

Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a (k usn. č. Usn RMC 0023/2021)
(str. 4)
Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v podlimitním
režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 52 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2
a A26" (str. 5)
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. 9)
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. 9)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 5 až 9)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 9)

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
odvolání
Městské
části
Praha 8
proti rozhodnutí
č. j.: MCP8 048476/2021,
spis. zn.
MCP8
134087/2020/OV.Jb
ze dne 24. února 2021, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby
Úřadu městské části Praha 8, o umístění stavby "Servisní centrum
v pravostranném přístavním ochranném bazénu“, Praha 8 – Libeň,
Libeňský ostrov, na pozemcích parc. č. 4003/2, 4005/9, oba na k. ú. Libeň
v Praze 8 (str. 5),

ozn. „C1“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení –
Novostavba bytového domu, parc. č. 484, 485/1, oba na k. ú. Kobylisy
v Praze 8 (při ul. Na Pěšinách) (str. 6),
ozn. „C2“ Návrh k souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol,
zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva práce
a sociálních věcí 30_21_011 (str. 6),
ozn. „C3“ 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. 6),
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ozn. „C4“ Návrh uzavření 10 "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
(k usn.
č. Usn RMC 0117/2013,
č. Usn RMC 0893/2014,
č. Usn RMC 0446/2017, č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0388/2018,
č. Usn RMC 0649/218, č. Usn RMC 0141/2019 a č. Usn RMC 0093/2020)
(str. 7),
ozn. „C5“ Návrh zrušení Usn RMC č. 0436/2020 ze dne 7. 10. 2020 a k návrhu
stanoviska Městské části Praha 8 ke studii dopravní obslužnosti v oblasti
Hájku a Kotlaska (str. 7),
ozn. „C6“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem
plnění "Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA (str. 7),
ozn. „C7“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8,
jako "obdarovaným", a Penta Real Estate s.r.o., jako "dárcem" ve věci
darování respirátorů FFP2 k zajištění distribuce daru občanům (str. 8),
ozn. „C8“ Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem,
parc. č. 1110/1 na k. ú. Troja v Praze 8 (oblast Velká Skála) z NL na OB
(k usn. č. Usn RMC 0009/2020) (str. 8),
ozn. „C9“ Návrh uzavření 3 "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
(k usn.
č. Usn RMC 0523/2017,
č. Usn RMC 0228/2018,
č. Usn RMC 0358/2018) (str. 8)
a
ozn. „C10“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0053/2021 ze dne 10.02.2021
o uzavření Memoranda o koordinovaném rozvoji na území Palmovky
a k návrhu přijetí Memoranda o koordinovaném rozvoji na území
Palmovky (str. 9).
K navrženému pořadu jednání 84. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 84. schůze schválila jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 1
Schválení zápisu z 82. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. února 2021
K zápisu z 82. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. února 2021
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 84. schůze,
konané dne 24. února 2021, schválila
jednomyslně
(všemi
8 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
K informaci o oznámení pana Ing. Pavla Bílého o vzdání se funkce přísedícího
Obvodního soudu pro Prahu 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2019)
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 0096/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a (k usn. č. Usn RMC 0023/2021)
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
V diskusi vystoupili pp. Gros 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 0097/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 4
Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu
při použití otevřeného řízení dle ust. § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
p. Komenda, pověřený vedením odboru dopravy (OD) ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0098/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh odvolání Městské části Praha 8
proti rozhodnutí č. j.: MCP8 048476/2021, spis. zn. MCP8 134087/2020/OV.Jb
ze dne 24. února 2021, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu
městské části Praha 8, o umístění stavby "Servisní centrum v pravostranném
přístavním ochranném bazénu“, Praha 8 – Libeň, Libeňský ostrov,
na pozemcích parc. č. 4003/2, 4005/9, oba na k. ú. Libeň v Praze 8.
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0099/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 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. „C1“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci
pro společné povolení – Novostavba bytového domu, parc. č. 484, 485/1,
oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na Pěšinách).
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 0100/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh k souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských
a základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva
práce a sociálních věcí 30_21_011.
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 0101/2021,
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. „C3“ 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.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0102/2021,
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. „C4“ Návrh uzavření 10 "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 (k usn.
č. Usn RMC 0117/2013, č. Usn RMC 0893/2014, č. Usn RMC 0446/2017,
č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0388/2018, č. Usn RMC 0649/218,
č. Usn RMC 0141/2019 a č. Usn RMC 0093/2020).
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0103/2021,
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. „C5“ Návrh zrušení Usn RMC č. 0436/2020 ze dne 7. 10.
2020 a k návrhu stanoviska Městské části Praha 8 ke studii dopravní
obslužnosti v oblasti Hájku a Kotlaska.
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 0104/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C6“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Technická podpora systémů ICZ e-spis a IS DESA.
Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
pí Bc. Hejná, vedoucí odboru informatiky (OI) ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0105/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C7“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí
Praha 8, jako "obdarovaným", a Penta Real Estate s.r.o., jako "dárcem" ve věci
darování respirátorů FFP2 k zajištění distribuce daru občanům.
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 0106/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C8“ Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným
postupem, parc. č. 1110/1 na k. ú. Troja v Praze 8 (oblast Velká Skála) z NL na
OB (k usn. č. Usn RMC 0009/2020).
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
V diskusi vystoupili 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 0107/2021,
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. „C9“ Návrh uzavření 3 "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 (k usn.
č. Usn RMC 0523/2017, č. Usn RMC 0228/2018, č. Usn RMC 0358/2018).
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0108/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 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
revokace
usnesení
č. Usn RMC 0053/2021
ze dne 10.02.2021
o uzavření
Memoranda
o koordinovaném rozvoji na území Palmovky a k návrhu přijetí Memoranda
o koordinovaném rozvoji na území Palmovky.
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 0109/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 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 uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena.

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

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 31. 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 31. března 2021 se souhlasem
na vědomí.
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 84. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0096/2021 až Usn RMC 0109/2021

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatelka zápisu:
....……........…………………………...
Mgr. Vladimíra L u d k o v á
místostarostka Městské části Praha 8
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