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Z á p i s 

ze 32. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 28. srpna 2019 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 Bc. Slobodník (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „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), 

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. 

 

 

Omluven: p.  Slabihoudek (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

32. 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 6 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Bc. Slobodníka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 32. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 30. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 31. července 2019 (str. 4) 

  2. Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým 

příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí 

Praha 8 (str. 5) 
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  3. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6) 

  4. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, 

dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast A" (str. 6) 

  5. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, 

dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast C" (str. 7) 

  6. Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených 

ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast D" (str. 7) 

  7. Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených 

ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha·8 - oblast E" (str. 8) 

  8. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, 

dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast F" (str. 8) 

  9. 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. 5, 9 až 16) 

10. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 16) 

 

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. „C4“ Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 2 

(str. 5), 

 

po projednání výše uvedeného 8. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření Dodatků č. 1 a Dodatků č. 2 k prováděcím smlouvám 

mezi Městskou částí (MČ) Praha 8 a akciovou společností Pražské 

služby, a. s. na výstavbu podzemních kontejnerových stání (k usn. 

č. Usn RMC 0801/2016) (str. 9), 

 

ozn. „C18“ Návrh zahájení zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Komunální služby Praha 8" zadávané v nadlimitním 

režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (str. 9), 
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ozn. „C2“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o správě a údržbě 

kotelen" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Správa 

a údržba kotelen v objektech Městské části Praha 8" (str. 10), 

 

ozn. „C20“ Návrh dalšího postupu v zadávacím řízení s předmětem plnění "Snížení 

energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8" (str. 10), 

 

ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výpůjčce části pozemku 

parc. č. 2621/94 (o výměře 8 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Jelínkova) (str. 11), 

 

ozn. „C7“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výkupu pozemku parc. č. 2600/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Čuprova) (str. 11), 

 

ozn. „C8“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji, případně pronájmu, 

pozemku parc. č. 3504/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Novákových) 

(str. 11), 

 

ozn. „C9“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 840/158 (o výměře 234 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. Řešovská) (str. 12), 

 

ozn. „C10“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výpůjčce pozemku parc. č. 343 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Budínova) (str. 12), 

 

ozn. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k nabytí pozemků parc. č. 2906/5, 

2906/6, 2908/1, 2909/1, 2926/9, 2926/10, 2926/11, 2926/12, 2926/13, 

2926/14, 2926/20, 2926/21, 2927/3, 2927/4, 2927/7, 2927/10, 2927/11, 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Žertvách) (str. 12), 

 

ozn. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 

parc. č. 4004/1 (o výměře cca 1696 m2) a pozemku parc. č. 4004/6, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Štorchova) (str. 13), 

 

ozn. „C15“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 827/2 

a části pozemku parc. č. 827/3 (cca 180 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. Kostřínská) (str. 13), 

 

ozn. „C16“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 

parc. č. 827/3 (o výměře cca 200 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. Kostřínská) (str. 13), 

 

ozn. „C17“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k dlouhodobému pronájmu 

pozemku parc. č. 678/4 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) 

(k usn. č. Usn RMC 0170/2019) (str. 14), 

 

ozn. „C13“ Návrh odkrytí Rokytky na Elsnicově náměstí (str. 14), 
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ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemena služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování plynovodní 

přípojky na pozemku parc. č. 840/322 na k. ú. Bohnice, obec Praha 

(str. 14), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Karlín v Praze 8, na dobu 

neurčitou (str. 15), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 

budoucí" na pozemku parc. č. 693/141 na k. ú. Karlín, obec Praha (str. 15), 

 

ozn. „C19“ Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně (k usn. 

č. Usn RMC 0244/2018, č. Usn RMC 0245/2018, č. Usn RMC 0246/2018, 

č. Usn ZMC 032/2018 a č. Usn ZMC 033/2018) (materiál pro ZMČ) 

(str. 15) 

a 

ozn. „C“ Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 

"Komise pro majetek (+ ekonomika městských organizací)" (str. 16). 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že zařazuje na pořad jednání dnešní 

schůze RMČ materiál ozn. „C21“ - Návrh uzavření „Nájemní smlouvy“ ohledně 

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

do správy Městské části Praha 8 – pozemků parc. 3969/3, 3970/3, 5/2 a 8, k. ú. Libeň, 

obec Praha, který bude projednán za materiálem ozn. „C20“. 

 

K navrženému pořadu jednání 32. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 32. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 30. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 31. července 

2019 

 

K zápisu ze 30. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 31. července 

2019 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 30. schůze, 

konané dne 31. července 2019, 

schválila jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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Při projednávání 2 bodu, navrženého programu jednání, se na schůzi rady 

dostavila místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

 

K bodu 2 

Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu 

svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým 

osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 

 

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

 

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

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský 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 0440/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, 

Praha 8, Krynická 2. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková 

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 0441/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0442/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských 

hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast A" 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP) 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 0443/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských 

hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast C" 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0444/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských 

hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast D" 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0445/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských 

hřišť a sportovišť na území MČ Praha·8 - oblast E" 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0446/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských 

hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast F" 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0447/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření Dodatků č. 1 a Dodatků č. 2 k prováděcím 

smlouvám mezi Městskou částí (MČ) Praha 8 a akciovou společností Pražské 

služby, a. s. na výstavbu podzemních kontejnerových stání (k usn. 

č. Usn RMC 0801/2016). 

Přizvaní:    p.  Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0448/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C18
“ Návrh zahájení zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Komunální služby Praha 8" zadávané v nadlimitním 

režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0449/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o správě 

a údržbě kotelen" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Správa 

a údržba kotelen v objektech Městské části Praha 8". 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

Omluvená: 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 0450/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh dalšího postupu v zadávacím řízení 

s předmětem plnění "Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, 

Praha 8". 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

Omluvená: pí Mgr. Voráčová, pověřená vedením odboru evropských fondů 

(OEF) ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Kudela, Mgr. Tatranský a Gros.  

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0451/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C21
“ Návrh uzavření „Nájemní smlouvy“ ohledně nemovitého 

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

Městské části Praha 8 – pozemků parc. 3969/3, 3970/3, 5/2 a 8, k. ú. Libeň, 

obec Praha". 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

Omluvená: 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 0452/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k výpůjčce části pozemku parc. č. 2621/94 (o výměře 8 m2) na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Jelínkova). 

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

a strategického rozvoje 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 0453/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k výkupu pozemku parc. č. 2600/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Čuprova). 

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

a strategického rozvoje 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 0454/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji, případně pronájmu, pozemku parc. č. 3504/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Novákových). 

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

a strategického rozvoje 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 0455/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k pronájmu části pozemku parc. č. 840/158 (o výměře 234 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Řešovská). 

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

a strategického rozvoje 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 0456/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k výpůjčce pozemku parc. č. 343 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Budínova). 

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

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Ing. Zikmundová a Gros. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0457/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k nabytí pozemků parc. č. 2906/5, 2906/6, 2908/1, 2909/1, 2926/9, 2926/10, 

2926/11, 2926/12, 2926/13, 2926/14, 2926/20, 2926/21, 2927/3, 2927/4, 

2927/7, 2927/10, 2927/11, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Na Žertvách). 

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

a strategického rozvoje 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 0458/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji části pozemku parc. č. 4004/1 (o výměře cca 1696 m2) a pozemku 

parc. č. 4004/6, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Štorchova). 

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

a strategického rozvoje 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 0459/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji pozemku parc. č. 827/2 a části pozemku parc. č. 827/3 (cca 180 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kostřínská). 

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

a strategického rozvoje 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 0460/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji části pozemku parc. č. 827/3 (o výměře cca 200 m2) na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 (při ul. Kostřínská). 

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

a strategického rozvoje 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 0461/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k dlouhodobému pronájmu pozemku parc. č. 678/4 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Na Špitálsku) (k usn. č. Usn RMC 0170/2019). 

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

a strategického rozvoje 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 0462/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh odkrytí Rokytky na Elsnicově 

náměstí. 

 

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

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

pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemena služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování 

plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 840/322 na k. ú. Bohnice, obec 

Praha. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) 

ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0463/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 15/17 

 

 

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

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

pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Karlín v Praze 8, na dobu 

neurčitou. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0464/2019, 

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. „C5
“ Návrh uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy 

o smlouvě budoucí" na pozemku parc. č. 693/141 na k. ú. Karlín, obec Praha. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše 

   

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 0465/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně 

(k usn. č. Usn RMC 0244/2018, č. Usn RMC 0245/2018, 

č. Usn RMC 0246/2018, č. Usn ZMC 032/2018 a č. Usn ZMC 033/2018) 

(materiál pro ZMČ). 

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

a památkové péče (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 0466/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C“ Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 

"Komise pro majetek (+ ekonomika městských organizací)". 

 

   

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 0467/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 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 9 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 další schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 11. září 2019 od 14:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 10 

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 11. září 2019 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 11. září 2019 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 32. schůzi Rady MČ ve 14:35 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0440/2019 až Usn RMC 0467/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Josef   S l o b o d n í k 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


