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Z á p i s 

z 10. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 1. února 2023 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek, Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. Cibulka, DiS., 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Ing. Slabihoudek (= 8 členů Rady 

městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

p. Mgr. Štěrba, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda kontrolního výboru (KV) 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. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

10. 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 

místostarostu MČ p. Mgr. Cibulku, DiS. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 10. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 8. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. ledna 

2023 (str. 4) 

  2. Návrh přijetí Časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření městské části 

Praha 8 za rok 2022 (str. 4) 
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  3. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

služebnosti inženýrské sítě" umístění stavby kanalizačního a vodovodního řadu, 

vč. elektro přípojek, ke stavbě „Bytový dům v ulici K Ládví“ (str. 5) 

  4. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění vodovodní 

přípojky pod názvem akce "Vodovodní přípojka pro podzemní hromadné garáže 

v ulici Lodžská 807/22" na pozemku parc. č. 827/99 na k. ú. Bohnice, obec Praha 

(str. 5)  

  5. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  6. ke zpracování Sociodemografické analýzy území SO Praha 8 se zaměřením 

na území MČ Praha 8 (str. 6) 

  7.    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. 12) 

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. 12) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 6 až 11) 

  8. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 12) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 6. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (str. 6), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 2364/507 (o výměře cca 8 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Střelničná) a v blízkosti stanice metra Ládví (str. 6), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření městské části Praha k pronájmu pozemků parc. č. 2604 

a 2605 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Čuprova) (str. 7), 

 

ozn. „C3“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 3636 (o výměře cca 12 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Zenklova a Libeňský most) do 31. 12. 2023 (k usn. 

č. Usn RMC 0227/2020) (str. 7), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji povrchu nacházející se 

na pozemcích parc. č. 2853/1, 2827/4 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Kotlaska a Světova) (k usn. č. Usn RMC 0110/2019) (str. 7), 

 

ozn. „C5“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 99/2 (o výměře cca 2 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Kandertova) (str. 8), 
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ozn. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemena" umístění kanalizační přípojky a kabelů NN pod názvem akce 

"Bytový dům U Měšťanských škol" na pozemku parc. č. 557/5 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 8), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" 

pro umístění nové distribuční sítě - kabelů NN na pozemku parc. č. 557/5 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 8), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene 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. 8), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 2621/11, 2621/16, 

2621/146, vše na k. ú. Kobylisy obec Praha (str. 9), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Stavební úpravy se změnou užívání části 

objektu č. ev. 676, k. ú. Libeň" (str. 9), 

 

ozn. „C11“ Návrh úpravy platu pověřené ředitelce příspěvkové právnické osoby 

(organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu (str. 9), 

 

ozn. „C12“ Návrh pověření člena Rady městské části Praha 8 ke jmenování 

a odvolávání členů expertní skupiny pro výstavbu ZŠ ROHAN, dle textu 

pověření (str.10),  

 

ozn. „C13“ Návrh zahájení zadávacího řízení k realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Architektonické řešení, včetně interiéru, základní školy Rohan, 

Praha 8" (str. 10), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu z programu sociálního 

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

do správy městské části Praha 8 (str. 10), 

 

ozn. „C15“ Návrh Účetní závěrky s Přílohou k účetní závěrce, týkající se hospodaření 

akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s., za období od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2021 (str. 11) 

a 

ozn. „C16“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – 

pozemek parc. č. 2, na k. ú. Karlín (str. 11). 
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Místostarosta MČ p. Nepil, přítomné informoval, že navrhuje k projednání 

na dnešní schůzi RMČ materiál ozn. „C16“ – Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" 

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

části Praha 8 – pozemek parc. č. 2, na k. ú. Karlín, za dříve navržené body. 

 

K navrženému pořadu jednání 10. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 10. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 8. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. ledna 2023 

 

K zápisu z 8. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. ledna 2023 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 8. schůze, 

konané dne 11. ledna 2023, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh přijetí Časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 

za rok 2022 

 

 

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 0028/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě" umístění stavby kanalizačního a vodovodního řadu, vč. elektro 

přípojek, ke stavbě „Bytový dům v ulici K Ládví“ 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0029/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 4 

Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění vodovodní přípojky 

pod názvem akce "Vodovodní přípojka pro podzemní hromadné garáže v ulici 

Lodžská 807/22" na pozemku parc. č. 827/99 na k. ú. Bohnice, obec Praha 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0030/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 5 

Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ)  

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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K bodu 6 

ke zpracování Sociodemografické analýzy území SO Praha 8 se zaměřením na území 

MČ Praha 8  

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0031/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

K bodu 7 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh udělení předchozího souhlasu 

zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, 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 0032/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části 

pozemku parc. č. 2364/507 (o výměře cca 8 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Střelničná) a v blízkosti stanice metra Ládví. 

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 0033/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření městské části Praha k pronájmu 

pozemků parc. č. 2604 a 2605 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Čuprova). 

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 0034/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části 

pozemku parc. č. 3636 (o výměře cca 12 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Zenklova a Libeňský most) do 31. 12. 2023 (k usn. 

č. Usn RMC 0227/2020). 

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 0035/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji 

povrchu nacházející se na pozemcích parc. č. 2853/1, 2827/4 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Kotlaska a Světova) (k usn. č. Usn RMC 0110/2019). 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0036/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části 

pozemku parc. č. 99/2 (o výměře cca 2 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Kandertova). 

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 0037/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemena" umístění kanalizační přípojky a kabelů NN pod názvem 

akce "Bytový dům U Měšťanských škol" na pozemku parc. č. 557/5 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 

   

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

pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemena" pro umístění nové distribuční sítě - kabelů NN na pozemku 

parc. č. 557/5 na k. ú. Kobylisy, obec Praha. 

 

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

pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene 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. 

   

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 0038/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 2621/11, 2621/16, 2621/146, 

vše na k. ú. Kobylisy obec Praha. 

   

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 0039/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Cibulka, DiS. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavební úpravy se změnou 

užívání části objektu č. ev. 676, k. ú. Libeň". 

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

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0040/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Místostarosta MČ p. Nepil v zastoupení předkladatelky radní MČ pí Mgr. et Mgr. 

BcA. Solomonové uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C11
“ Návrh úpravy platu pověřené ředitelce příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu. 

   

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 0041/2023, 

které je přílohou zápisu.  

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12
“ Návrh pověření člena Rady městské části Praha 8 ke jmenování 

a odvolávání členů expertní skupiny pro výstavbu ZŠ ROHAN, dle textu 

pověření. 

   

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 0042/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh zahájení zadávacího řízení k realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Architektonické řešení, včetně interiéru, základní školy 

Rohan, 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 0043/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu z programu 

sociálního bydlení, v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0044/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a.s. 

 

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

pod ozn. „C15
“ Návrh Účetní závěrky s Přílohou k účetní závěrce, týkající se 

hospodaření akciové společnosti Centrum Palmovka, a.s., za období od 1. 1. 

2021 do 31. 12. 2021. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 Centrum 

Palmovka, a.s. po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0045/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku ve vlastnictví 

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

pozemek parc. č. 2, na k. ú. Karlín, svůj návrh upravil dle podnětu z pléna. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0046/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 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 7 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 mimořádná schůze RMČ se uskuteční 

v úterý 7. února od 9:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

 

 

K bodu 8 

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 15. února 2023 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 15. února 2023 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 10. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0028/2023 až Usn RMC 0046/2023 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Martin   C i b u l k a, DiS. 

místostarosta městské části Praha 8 

 


