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Z á p i s 

ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 16. listopadu 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek, Mgr. Cibulka, DiS., 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Ing. Slabihoudek, (= 7 členů Rady 

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

 

p.   Mgr. Štěrba, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a předseda 

finančního výboru (FV) 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.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp.  Ing. Hřebík, Ph.D.,  

        Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová (= 2 radní MČ), 

        JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

3. 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, místostarostka MČ 

pí Mgr. Ludková se dostavila při projednávání 3. bodu navrženého programu. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Mgr. Cibulku, DiS. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 3. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 1. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 3. listopadu 

2022 (str. 3) 

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

zakázky s předmětem plnění "Stavební úpravy se změnou užívání části objektu 

č. ev. 676, k. ú. Libeň" (str. 3) 
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  3. Návrh Metodického pokynu specifikujícího dočasné podmínky provozu budov 

užívaných či vlastněných hlavním městem Prahou, svěřených do správy 

MČ Praha 8, a Zásad implementace metodického pokynu (str. 4) 

  4. Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku 

parc. č. 3585, k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy 

městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 4) 

  5. Návrh rušení usnesení č. Usn RMC 0485/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 11. 9. 2019, ve věci Seznamu vybraných bytových domů, navržených 

k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám 

založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje 

bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy městské části Praha 8 (str. 5) 

  6. Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku 

parc. č. 533/5, k. ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy 

městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 5) 

  7. Návrh změny ve složení Dílčích inventarizačních komisí městské části Praha 8 

(str. 6) 

  8. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za 1. 

až 3. čtvrtletí 2022 (informace pro ZMČ) (str. 6) 

  9. Návrh Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2023 (materiál 

pro ZMČ) (str. 6) 

10. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu pozemků" za účelem úpravy bezmotorové 

komunikace A2 a A26 v Praze 8 (str. 7) 

11. Návrh pověření zastupitele městské části Praha 8 k zastupování městské části 

Praha 8 v rámci územního rozvoje a výstavby dle textu pověření (str. 7) 

12. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0486/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 11. 9. 2019, ve věci Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů 

na bytových domech, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně 

spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými 

nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových 

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

městské části Praha 8 (str. 8) 

13. Návrh čerpání Fondu investic Základní školou Bohumila Hrabala, Praha 8, 

Zenklova 52 (str. 8) 

14. 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 3. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 3. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu z 1. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 3. listopadu 2022 

 

K zápisu z 1. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 3. listopadu 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 1. schůze, 

konané dne 3. listopadu 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

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

s předmětem plnění "Stavební úpravy se změnou užívání části objektu č. ev. 676, 

k. ú. Libeň" 

 

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

                     pí Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ  

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Cibulka, DiS. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Cibulka, Dis. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0576/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 6 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 3 

Návrh Metodického pokynu specifikujícího dočasné podmínky provozu budov 

užívaných či vlastněných hlavním městem Prahou, svěřených do správy MČ Praha 8, 

a Zásad implementace metodického pokynu 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Nepil. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0577/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 3585, 

k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 

(materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Nepil. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0578/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh rušení usnesení č. Usn RMC 0485/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 11. 9. 2019, ve věci Seznamu vybraných bytových domů, navržených k prodeji 

spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným 

stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje bytových domů 

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

Praha 8 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0579/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

 

K bodu 6 

Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 533/5, 

k. ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 

(materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0580/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 6/9 

 

 

K bodu 7 

Návrh změny ve složení Dílčích inventarizačních komisí 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 0581/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za 1. 

až 3. čtvrtletí 2022 (informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: 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 0582/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2023 (materiál 

pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí EO ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl úpravu. 

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

radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0583/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu pozemků" za účelem úpravy bezmotorové 

komunikace A2 a A26 v Praze 8 

 

 

Materiál uvedl 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 0584/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh pověření zastupitele městské části Praha 8 k zastupování městské části Praha 8 

v rámci územního rozvoje a výstavby dle textu pověření 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0585/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 12 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0486/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 11. 9. 2019, ve věci Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových 

domech, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky 

právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad 

postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech ve vlastnictví obce, 

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

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0586/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

 

K bodu 13 

Návrh čerpání Fondu investic Základní školou Bohumila Hrabala, Praha 8, 

Zenklova 52 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

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 0587/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14  

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 – přítomným připomněl řádnou radu, která se bude konat 

dne 23. listopadu od 14 h.  

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 3. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0576/2022 až Usn RMC 0587/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Martin   C i b u l k a, DiS. 

místostarosta městské části Praha 8 

 


