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Z á p i s 

ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 2. března 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Ph.D. a Mgr. Paulus (= 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. 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. 

 

 

Omluveni: pp. Slabihoudek (= 1 radní MČ), 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

120. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 120. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 118. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. února 

2022 (str. 3) 

  2. Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace městské části Praha 8 

v sociální oblasti na rok 2022 (str. 3) 
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3.    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. 8) 

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. 8) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 4 až 7) 

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

 

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

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 8, TRIVIS – 

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality 

a krizového řízení Praha, s.r.o. a spolkem PARATUS, z. s. (str. 4), 

 

ozn. „C1“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0100/2022 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 23. 2. 2022, k návrhu podání výpovědi "Nájemní smlouvy 

o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví 

Bytového družstva SOPO, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – 

čp. 29, np. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 48, 186 00 Praha 8 

(str. 4), 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 2 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

městské části Praha 8 – čp. 156, np. 502, na k. ú. Karlín a na adrese 

Karlínské náměstí 2, 186 00 Praha 8 (str. 5), 

 

ozn. „C3“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Příkazní smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Technický dozor 

stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP na akci "Úprava bezmotorové 

komunikace A2 a A26" (str. 5), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého díla „Dívka s kolem“ 

na základě výsledků umělecké soutěže (str. 6), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Karlínským spolkem pro zábavu, z. s., Praha 8 

jako "obdarovaným" (str. 6), 

 

ozn. „C6“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 6), 
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ozn. „C7“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o. na straně druhé 

(k usn. č. Usn ZMC 041/2019) (str. 7) 

a 

ozn. „C8“ Návrh vyčlenění 20 vhodných bytů v domech ve vlastnictví obce, 

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

na pomoc Ukrajině - poskytnutí bytů pro uprchlíky z válečných oblastí 

Ukrajiny (str. 7). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, přítomné informovala, že navrhuje 

k projednání na dnešní schůzi RMČ materiál ozn. „C9“ – Návrh uzavření 

"Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace" č. DOT/82/03/001590/2022, za dříve 

navržené body. 

 

K navrženému pořadu jednání 120. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 120. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 118. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. února 2022 

 

K zápisu ze 118. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. února 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 118. schůze, 

konané dne 9. února 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace městské části Praha 8 v sociální 

oblasti na rok 2022 

 

 

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 0109/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 8, 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence 

kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. a spolkem PARATUS, z. s. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0110/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C1
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0100/2022 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 23. 2. 2022, k návrhu podání výpovědi "Nájemní smlouvy 

o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového 

družstva SOPO, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 

požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – čp. 29, np. 502, 

na k. ú. Karlín a na adrese Pobřežní 48, 186 00 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 0111/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C2
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské 

náměstí 2 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

městské části Praha 8 – čp. 156, np. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské 

náměstí 2, 186 00 Praha 8. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0112/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C3
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Příkazní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Technický 

dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP na akci "Úprava bezmotorové 

komunikace A2 a A26". 

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

 p. Komenda, pověřený vedením odboru dopravy (OD) 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 0113/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého díla 

„Dívka s kolem“ na základě výsledků umělecké soutěže. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros s Bc. Švarc. 

Poté Starosta MČ p. Gros 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 0114/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí 

Praha 8, jako "dárcem", a Karlínským spolkem pro zábavu, z. s., Praha 8 

jako "obdarovaným". 

. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0115/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ). 

 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0116/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné 

straně a společností DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o. na straně druhé 

(k usn. č. Usn ZMC 041/2019). 

   

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 0117/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C8
“ Návrh vyčlenění 20 vhodných bytů v domech ve vlastnictví 

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

na pomoc Ukrajině - poskytnutí bytů pro uprchlíky z válečných oblastí 

Ukrajiny a navrhl úpravu v návrhu usnesení. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Ludková. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0118/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace" č. DOT/82/03/001590/2022. 

   

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 0119/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 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 3 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 o zasedání krizového štábu, kde se 

sumarizovaly možnosti, kterými může pomoci městská část občanům Ukrajiny, 

jako například poskytnutím bytů pro případné provizorní a dočasné ubytování, 

nebo péče o seniory. Odbor bezpečnosti a krizového řízení dostal na starost 

informování o tomto Magistrát hl. m. Prahy a také směrovat žádosti o pomoc 

na magistrátní centrum. 

V diskusi vystoupili pp. Vítek a Gros. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 4 

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 23. března 2022 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 23. března 2022 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 120. schůzi Rady MČ ve 14:16 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0109/2022 až Usn RMC 0119/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c 

uvolněný radní městské části Praha 8 

 


