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Z á p i s 

z 51. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 4. března 2020 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 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, 

p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

pí Kendeová, v zastoupení pí Ing. Mařincové, 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. 

 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ.  

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:05 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 

uvolněného radního MČ p. Slabihoudka. 

 

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 51. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 49. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. února 

2020 (str. 4) 

  2. Návrh ponechání účelových investičních finančních prostředků z roku 2019 

do roku 2020 u Základní školy, Praha 8, Glowackého 6 (str. 4) 
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  3. Návrh uzavření Dohody o ukončení pojistné smlouvy číslo 0001991015 

mezi Městskou částí Praha 8 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. (str. 5) 

  4. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 

"Osmička" (str. 5) 

  5. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo 

č. 2017/0758/OURV.DSRA21" mezi Městskou částí Praha 8 a UNIT 

architekti s.r.o. (str. 6) 

  6. Návrh řešení Technické studie realizovatelnosti Jižního obchvatu Libně (str. 6) 

  7. Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 3880/8 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Světova) (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 599 (o výměře 1610 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Bukolská) (k usn. č. Usn RMC 0198/2017 

a č. Usn RMC 0246/2019) (str. 7) 

  9. Návrh prodeji pozemku parc. č. 1896/2 a části pozemku parc. č. 1896/3 

(o výměře cca 350 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) (str. 8) 

10. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 1896/3 (o výměře cca 230 m2) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) (str. 8) 

11. Návrh vyjádření k vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 15/4 

na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Ve Štěpnici) (str. 8) 

12. Návrh vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemku parc. č. 585/89 na k. ú. 

Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) (str. 9) 

13. Návrh vyjádření k prodeji, případně dlouhodobému pronájmu části pozemku 

parc. č. 2401/8 (o výměře cca 120 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Střekovská) (k usn. č. Usn RMC 0341/2015 a č. Usn RMC 0282/2016) 

(str. 9) 

14. Návrh zpětvzetí odvolání Městské části Praha 8 jako účastníka řízení proti 

rozhodnutí č.j. MCP8 338837/2019, spis. zn. MCP8 174090/2019/OV.Ves.Jb 

ze dne 23. října 2019, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby, které 

schvaluje stavební záměr a vydává povolení  na stavbu "Bytový dům Kobylisy, 

ulice Pod Hliništěm, Praha, Kobylisy, Pod Hliništěm" na pozemcích parc. č. 297 

(hlavní stavba), 1724 (přípojky) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0241/2019, č. Usn RMC 0505/2019 a č. Usn RMC 0577/2019) 

(str. 9) 

15. Návrh vyjádření ke studii ke změně územního rozhodnutí zástavby na místě 

autobusového nádraží Palmovka – redukce hmot, parc. č. 3884/1, 3884/4 atd. 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 10) 

16. Návrh nového znění „Směrnice o způsobu přípravy a evidence smluv 

a objednávek na Úřadu městské části Praha 8“ (str. 10) 

17.    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. 13) 

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. 13) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 5, 11 až 13) 

18. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 18) 
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Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání“ 

v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

v kulturním domě „KRAKOV“, se sídlem na adrese Těšínská 4/600, 

181 00 Praha 8 – Troja (str. 5), 

 

po projednání výše uvedeného 16. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření 2 "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, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou (str. 11), 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 11), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "16010-055307 VPI PH8 

Karlín ZŠ Petra Strozziho" (str. 11), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o zrušení věcného břemena" týkající se 

průchodu a průjezdu domem čp. 83 přes pozemek parc. č. 449/1, 

na k. ú. Karlín obec Praha (str. 12), 

 

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

služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "Optické připojení lokality 

Horní Libeň, Praha 8 - III. etapa, číslo SAP 11010-080928" (str. 12), 

 

ozn. „C7“ 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. 693/139 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. K Olympiku) (str. 12) 

a 

ozn. „C3“ Návrh nového znění "Směrnice pro postup příspěvkových organizací 

zřízených Městskou částí Praha 8 při zadávání veřejných zakázek" 

(str. 13). 
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K navrženému pořadu jednání 51. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 51. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 49. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. února 2020 

 

K zápisu ze 49. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. února 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 49. schůze, 

konané dne 19. února 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh ponechání účelových investičních finančních prostředků z roku 2019 do roku 

2020 u Základní školy, Praha 8, Glowackého 6 

 

Přizvaný: 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 doporučil 

upravit důvodovou zprávu podle připomínky vznesené předkladatelem a vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0080/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 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 uzavření „Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících podnikání“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části 

Praha 8 – v kulturním domě „KRAKOV“, se sídlem na adrese Těšínská 4/600, 

181 00 Praha 8 – Troja. 

Přizvaní: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Hrazánková, Mgr. Svoboda 

a Ing. Hřebík, Ph.D. 

Poté uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. předložený materiál 

stáhl. 

 

 

K bodu 3 

Návrh uzavření Dohody o ukončení pojistné smlouvy číslo 0001991015 

mezi Městskou částí Praha 8 a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. 

 

Přizvaní: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ, 

 pí  Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Svoboda. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0081/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička" 

 

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

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ, 

 pí  Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Hrazánková, Mgr. Slabý, Vítek a Gros. 

Poté místostarosta MČ p. Vítek předložený materiál stáhl. 
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K bodu 5 

Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2017/0758/OURV.DSRA21" 

mezi Městskou částí Praha 8 a UNIT architekti s.r.o. 

 

Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje 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 0082/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh řešení Technické studie realizovatelnosti Jižního obchvatu Libně 

 

Přizvaný: p.  Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje 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 0083/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 3880/8 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Světova) 

 

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

OÚRV ÚMČ 

 

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

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 0084/2020, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 599 (o výměře 1610 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Bukolská) (k usn. č. Usn RMC 0198/2017 

a č. Usn RMC 0246/2019) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0085/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh prodeji pozemku parc.č. 1896/2 a části pozemku parc. č. 1896/3 (o výměře 

cca 350 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0086/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 1896/3 (o výměře cca 230 m2) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0087/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření k vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 15/4 

na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Ve Štěpnici) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0088/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemku parc. č. 585/89 na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 (při ul. Čimická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0089/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh vyjádření k prodeji, případně dlouhodobému pronájmu části pozemku 

parc. č. 2401/8 (o výměře cca 120 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Střekovská) 

(k usn. č. Usn RMC 0341/2015 a č. Usn RMC 0282/2016) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0090/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh zpětvzetí odvolání Městské části Praha 8 jako účastníka řízení proti rozhodnutí 

č.j. MCP8 338837/2019, spis. zn. MCP8 174090/2019/OV.Ves.Jb ze dne 23. října 

2019, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby, které schvaluje stavební 

záměr a vydává povolení  na stavbu "Bytový dům Kobylisy, ulice Pod Hliništěm, 

Praha, Kobylisy, Pod Hliništěm" na pozemcích parc. č. 297 (hlavní stavba), 1724 

(přípojky) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0241/2019, 

č. Usn RMC 0505/2019 a č. Usn RMC 0577/2019) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření ke studii ke změně územního rozhodnutí zástavby na místě 

autobusového nádraží Palmovka – redukce hmot, parc. č. 3884/1, 3884/4 atd. 

na k. ú. Libeň v Praze 8 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0091/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh nového znění „Směrnice o způsobu přípravy a evidence smluv a objednávek 

na Úřadu městské části Praha 8“ 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

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 0092/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření 2 "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, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou. 

Přizvaný: 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 0093/2020, 

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. „C2
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou. 

Přizvaný: 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 0094/2020, 

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. „C4
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního 

vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "16010-055307 VPI PH8 

Karlín ZŠ Petra Strozziho". 

Přizvaný: 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 0095/2020, 

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. „C5
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zrušení věcného břemena" 

týkající se průchodu a průjezdu domem čp. 83 přes pozemek parc. č. 449/1, 

na k. ú. Karlín obec Praha. 

Přizvaný: 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 0096/2020, 

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. „C6
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního 

vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "Optické připojení 

lokality Horní Libeň, Praha 8 - III. etapa, číslo SAP 11010-080928". 

Přizvaný: 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 0097/2020, 

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. „C7
“ 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. 693/139 na k. ú. Karlín 

v Praze 8 (při ul. K Olympiku). 

Přizvaný: 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 0098/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 13/14 

 

 

Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh nového znění "Směrnice pro postup 

příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 8 při zadávání 

veřejných zakázek". 

   

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 0099/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 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 17 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 

ve středu 11. března 2020 od 14:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

  Dále přítomné informoval, že klub Osmička žije žádá o doplnění 

komise pro územní rozvoj a památkovou péči. 

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

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

JUDr. Vašák – přítomné informoval o pravidlech při tvoření důvodových zpráv 

a následně jejich zveřejňování.  

V diskusi vystoupili pp. Gros a JUDr. Vašák. 

 

  



 

 

strana 14/14 

 

 

K bodu 18 

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 1. dubna 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 1. dubna 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 51. schůzi Rady MČ ve 14:33 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0080/2020 až Usn RMC 0099/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Tomáš   S l a b i h o u d e k 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


