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Z á p i s 

ze 137. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 17. srpna 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Ing. Slabihoudek, Ing Bc. Švarc, (= 5 

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

p. Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková,. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (=3 radní MČ) 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

p.  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), 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

137. 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 5 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 137. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 135. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 27. července 2022 (str. 3) 

  2. Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 3) 

  3. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace", 

související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi 

městské části Praha 8 (str. 3) 
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  4. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o poskytování úklidových služeb 

č. 2016/0686/OPS.DVZ" mezi městskou částí Praha 8 a INEX Česká 

republika s.r.o. (str. 4) 

  5. Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (str. 4) 

  6. Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení - Villa Nuova 

Residence Troja, parc.č. 820/1, 820/2, 820/4, k.ú. Troja, ul. Trojská (str. 4) 

  7. Návrh rozhodnutí o vyloučení účastníka, o novém výběru nejvhodnější nabídky 

a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Tisk a doprava časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" (k usn. č. Usn RMC 

0283/2022) (str. 5) 

  8. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8" 

(str. 5) 

  9. Návrh uzavření "Souhlasného prohlášení" k rozdělení nemovité věci (pozemku 

parc. č. 340, jehož součástí je budova čp. 171, vše na k. ú. Karlín, obec Praha) 

na vlastnické právo k jednotkám (str. 5) 

10. Návrh uzavření Dodatku č. 2 ke  „Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku 

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

Praha 8 – části pozemku parc. č. 895 na k. ú. Karlín v Praze 8 (str. 6) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 

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

pozemku parc. č. 606/67, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 6) 

12. 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, 182 00 Praha 8, vyčleněných pro účely ubytování uprchlíků 

z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. č. Usn RMC 0118/2022 

a č. Usn RMC 0291/2022) (str. 7) 

13. Návrh uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o spolupráci 

č. 2021/0459/OURV.DPR mezi MČ Praha 8, společností MUDI a.s. 

a společností BLOCK Karlín, a.s. (str. 7) 

14. Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností Rezidence Troja s.r.o. na straně druhé (str. 7) 

15. Návrh vyjádření MČ Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 600/141 

a pozemku parc. č. 856/3, oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 8) 

16. Různé 

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) 

 

K navrženému pořadu jednání 137. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 137. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 



 

 

strana 3/8 

 

 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 135. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. července 

2022 

 

K zápisu ze 135. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 27. července 

2022 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 135. schůze, 

konané dne 27. července 2022, 

schválila jednomyslně (všemi 5 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) 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 0402/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace", 

související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi městské 

části Praha 8 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení místostarostky MČ 

pí Mgr. Ludkové. 

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 0403/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o poskytování úklidových služeb 

č. 2016/0686/OPS.DVZ" mezi Městskou částí Praha 8 a INEX Česká republika s.r.o. 

 

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

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0404/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 

 

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 00405/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení - Villa Nuova Residence 

Troja, parc.č. 820/1, 820/2, 820/4, k.ú. Troja, ul. Trojská 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta Vítek v zastoupení předkladatele uvolněného 

radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 0406/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh rozhodnutí o vyloučení účastníka, o novém výběru nejvhodnější nabídky 

a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk 

a doprava časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" (k usn. č. Usn RMC 0283/2022) 

 

Omluveni: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p. Mgr. Slabý, vedoucí OKSMPP ÚMČ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek, jako předkladatel, materiál z projednávání 

na dnešní schůzi RMČ „stáhl“. 

Rada MČ vzala informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 8 

Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Technická podpora na akcích pořádaných MČ Praha 8" 

 

Omluveni pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p. Mgr. Slabý, vedoucí OKSMPP ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0407/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh uzavření "Souhlasného prohlášení" k rozdělení nemovité věci (pozemku 

parc. č. 340, jehož součástí je budova čp. 171, vše na k. ú. Karlín, obec Praha) 

na vlastnické právo k jednotkám 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. 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 0408/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh uzavření Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku 

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

Praha 8 – části pozemku parc. č. 895 na k. ú. Karlín v Praze 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. 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 0409/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 

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

parc. č. 606/67, na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. 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 0410/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

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, 182 00 Praha 8, vyčleněných pro účely ubytování uprchlíků 

z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. č. Usn RMC 0118/2022 

a č. Usn RMC 0291/2022) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. 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 0411/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o spolupráci 

č. 2021/0459/OURV.DPR mezi MČ Praha 8, společností MUDI a.s. a společností 

BLOCK Karlín, a.s. 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0412/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností 

Rezidence Troja s.r.o. na straně druhé (Usn ZMC 041/2019) 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0413/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření MČ Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 600/141 a pozemku 

parc. č. 856/3, oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0414/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16  

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. 

 

 

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 137. schůzi Rady MČ ve 14:10 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0402/2022 až Usn RMC 0414/2022 

 

 

 

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

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 

 


