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Z á p i s 

z 61. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 10. června 2020 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

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

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

pí Kendeová v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát 

starosty odboru kancelář starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,  

  JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

61. 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 ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 61. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 59. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. května 

2020 (str. 4) 

  2. Kontrolní zpráva o čerpání dotací Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0293/2019 a č. Usn RMC 0311/2019 (str. 4) 
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  3. Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  4. Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2020 (str. 5) 

  5. Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou 

částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných 

pracovních úkolů v 1. pololetí 2020 (str. 6) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové 

organizace" (str. 7) 

  7. Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Dodávky elektřiny pro MČ Praha 8 a její příspěvkové 

organizace" (str. 7) 

  8. Návrh výběru poradce a uzavření "Smlouvy o poskytování poradenských služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Provedení externího auditu 

ICT smluv a zakázek na Úřadu městské části Praha 8 realizovaných 

ode dne 14. 11. 2018 do dne 6. 4. 2020" (str. 8) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 3636 

(o výměře 12 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) (k usn. 

č. Usn RMC 0235/2019) (str. 8) 

10. Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 (při ul. U Drahaně), parc. č. 704/1, 718/1, 719/1, 719/2, 718/2, 898, 798, 

800, 801, 799, 896, 824/1, 704/7 (str. 9) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem stavby "LIBB3573" (str. 9) 

12. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem stavby "LIBB3564" (str. 10) 

13. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem stavby "LIBB3569" (str. 10) 

14. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování kabelového vedení NN pod názvem 

stavby "Stavba dieselagregátu a kabelového vedení pro stanici UPC ČR, s.r.o." 

(str. 11) 

15. Návrh IV. dílčí změny Statutu účelového fondu městské části Praha 8 - fond 

zaměstnavatele (str. 11) 

16.    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. 16) 

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. 16) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 6, 12 až 15) 

17. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 16) 
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Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 5. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C2“ Návrh centralizovaného nákupu dodávek zemního plynu a elektrické 

energie na komoditní burze pro Městskou část Praha 8 a její příspěvkové 

organizace pro roky 2021 a 2022 (str. 6), 

 

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

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh nového znění "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" 

(str. 12), 

 

ozn. „C1“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 12), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a společností EURODRAŽBY.CZ a. s. (str. 12), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

čp. 153, prostor č. 506, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 41, 

186 00 Praha 8 (str. 13), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku 

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

části Praha 8 – části pozemku parc. č. 840/190, na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(str. 13), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření 26 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské 

části Praha 8 na dobu určitou (str. 13), 

 

ozn. „C7“ Návrh udělení předchozích souhlasů zřizovatele dle ustanovení § 37b 

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

ve znění pozdějších předpisů (str. 14), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (str. 14), 

 

ozn. „C9“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa majetku a služeb a. s. 

k uzavření smlouvy týkající se veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

"Zajištění odborné technické podpory při řešení rozestavěné budovy Nová 

Palmovka" (str. 14), 

 

ozn. „C10“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2020 

(str. 15), 
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ozn. „C11“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020 (materiál pro ZMČ) 

(str. 15) 

a 

ozn. „C12“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových 

nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2020 (str. 15).  

 

K navrženému pořadu jednání 61. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 61. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 59. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. května 2020 

 

K zápisu z 59. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. května 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 59. schůze, 

konané dne 27. května 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy přítomných 

radních MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala neodkladnou 

záležitost.) 

 

 

 

K bodu 2 

Kontrolní zpráva o čerpání dotací Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0293/2019 

a č. Usn RMC 0311/2019  

 

Omluvená: pí Ing. Přibylová, pověřená vedením Útvaru interního auditu a kontroly 

Městské části Praha 8 (ÚIAK MČ)  

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ na vědomí. 
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K bodu 3 

Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 006/2020) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0220/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

6 hlasy přítomných radních MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala neodkladnou 

záležitost.) 

 

 

K bodu 4 

Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2020 

 

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

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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 0221/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 5 

Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených Městskou částí 

Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 

1. pololetí 2020 

 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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 0222/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 16 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh centralizovaného nákupu dodávek zemního plynu 

a elektrické energie na komoditní burze pro Městskou část Praha 8 a její 

příspěvkové organizace pro roky 2021 a 2022. 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0223/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 

 

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

 p.  Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0224/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Dodávky elektřiny pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 

 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0225/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 8 

Návrh výběru poradce a uzavření "Smlouvy o poskytování poradenských služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Provedení externího auditu ICT 

smluv a zakázek na Úřadu městské části Praha 8 realizovaných ode dne 14. 11. 2018 do 

dne 6. 4. 2020" 

 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

  

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0226/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 3636 

(o výměře 12 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) (k usn. 

č. Usn RMC 0235/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ) 

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0227/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 (při ul. U Drahaně), parc. č. 704/1, 718/1, 719/1, 719/2, 718/2, 898, 798, 800, 

801, 799, 896, 824/1, 704/7 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D., který navrhl změnu 

v návrhu usnesení a jeho příloze. 

V diskusi vystoupili pp. Ing. Hřebík, Ph.D. a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené předkladatelem a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0228/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem 

stavby "LIBB3573" 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0229/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 12 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem 

stavby "LIBB3564" 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0230/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem 

stavby "LIBB3569" 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0231/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 14 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě" umístění a provozování kabelového vedení NN pod názvem stavby "Stavba 

dieselagregátu a kabelového vedení pro stanici UPC ČR, s.r.o." 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0232/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh IV. dílčí změny Statutu účelového fondu městské části Praha 8 - fond 

zaměstnavatele 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele tajemníka ÚMČ 

p. JUDr. Rambouska. 

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 0233/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

  



 

 

strana 12/17 

 

 

K bodu 16 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek v zastoupení předkladatele tajemníka ÚMČ 

p. JUDr. Rambouska uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C“ Návrh nového znění "Organizačního řádu Úřadu městské části 

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 0234/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek. 

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

svého pozměňovacího návrhu a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0235/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a společností EURODRAŽBY.CZ a. s. 

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 0236/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 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 "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 

Praha 8 – čp. 153, prostor č. 506, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 41, 

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 0237/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" 

nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného 

do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 840/190, 

na k. ú. Bohnice v Praze 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 0238/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření 26 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 na dobu určitou. 

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 0239/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh udělení předchozích souhlasů 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 0240/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření 9 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou. 

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 0241/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá 

správa majetku a služeb a. s. 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa majetku 

a služeb a. s. k uzavření smlouvy týkající se veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem "Zajištění odborné technické podpory při řešení rozestavěné budovy 

Nová Palmovka". 

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 0242/2020, 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. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C10
“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury 

na rok 2020. 

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

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

   

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 0243/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C11
“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2020 (materiál pro ZMČ). 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0244/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Vítek uvedl 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 2020. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0245/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 16 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 16 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 17 

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 24. června 2020 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 

24. června 2020 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 61. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0220/2020 až Usn RMC 0245/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatelka zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Ludmila   L u d k o v á 

místostarostka Městské části Praha 8 

 


