Zápis
ze 107. schůze Rady městské části Praha 8,
konané v úterý dne 16. listopadu 2021 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Ing. Hřebík, Ph.D.
a Mgr. Paulus (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen
„radní MČ“);
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,
p. Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
Omluveni: pp. Mgr. Ludková,
Bc. Švarc (= 2 radní MČ).
Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
107. 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 určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ
neuvolněného radního MČ p. Mgr. Pauluse.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 107. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu ze 105. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. října
2021 (str. 4)
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Návrh „Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2022“ a „Rámcového
plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2022“
(informace pro ZMČ) (str. 4)
Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0481/2021 k návrhu jmenování ředitelky
Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 a k návrhu vyhlášení konkursního řízení na
funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 (str. 5)
Návrh přípravy 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 5)
Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří
nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům
výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních
orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2021 do 31. října 2021, a k návrhu
stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8,
pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období
od 1. května 2021 do 31. října 2021 (str. 5)
Návrh
rozpočtového
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 6)
Návrh stanoviska MČ Praha 8 v připomínkovém řízení k návrhu změny obecně
závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019
Sb. hl. m. Prahy (str. 6)
Návrh stanoviska MČ Praha 8 v připomínkovém řízení k návrhu obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku z pobytu (str. 7)
Návrh změn v dozorčí radě společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa
majetku a služeb a.s. (str. 7)
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. 2986/1, na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0432/2021 (str. 8)
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. 2986/1, na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0302/2021) (str. 8)
Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění a provozování
STL plynovodu na pozemcích parc. č. 523/2 a 580/3, na k. ú. Střížkov
pod názvem stavby "SO. 22 Nový STL Plynovod" (str. 9)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene" pro umístění nové distribuční sítě NN na pozemku parc. č. 891,
na k. ú. Bohnice, obec Praha pod názvem stavby "Rozšíření distribuční soustavy
NN, Praha 8, Bohnice, U skalky, SS 102, parc. č. 123/1, D-143661" (str. 9)
Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech
Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 9)
Návrh vyjádření ke studii Sportovní areál Hajnovka, parc. č. 729/5, 729/6, 729/7,
729/19, 731, 729/4, 730/14, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8
(při ul. Pod Plynojemem) (str. 10)
Návrh vyjádření ke studii bytového domu Nad Rokoskou, parc. č. 1132, 1133/1,
1133/2 na k.ú. Libeň v Praze 8 (str. 10)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 750/1
(o výměře cca 60 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) (str. 11)
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18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Návrh
vyjádření
Městské
části
Praha 8
k prodeji
pozemků
parc. č. 1265/1,1265/2,1265/3,1265/4, všechny na Kobylisy v Praze 8
(při ul. Na Pecích) (k usn. č. Usn RMC 0631/2015, č. Usn RMC 0237/2019
a č. Usn RMC 0524/2019) (str. 11)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku
parc. č. 1083/26 (o výměře 18 m2) na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná)
(str. 12)
Návrh uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
(kategorie maloodběratel do 630 MWh/rok) (dále jen „Smlouva č. 1“),
a Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (kategorie střední
odběr) (dále jen „Smlouva č. 2“), mezi společností Pražská plynárenská, a.s.
a společností Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., a to na základě
výběrového řízení zahájeného dne 18. 10. 2021 (str. 12)
Návrh změn v dozorčí radě společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. (str. 13)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy (k usn.
č. Usn RMC 0415/2021 a č. Usn ZMC 039/2021) (materiál pro ZMČ) (str. 13)
Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2022 (materiál
pro ZMČ) (str. 13)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši 10 218 280,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým
prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Kobylisy a k. ú. Bohnice, Praha 8
(materiál pro ZMČ) (str. 14)
Návrh pověření Ing. Jany Zwiefelhofer k výkonu funkce ředitelky příspěvkové
organizace městské části Praha 8, Sociální a ošetřovatelské služby,
Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8 - Libeň, (IČO: 708 71 213), po dobu
než pominou důvody dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky Mgr. Lucie Bogdanové
(str. 14)
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny pověřené ředitelce příspěvkové
právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální
a ošetřovatelské služby Praha 8 (str. 15)
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické
osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum
(str. 15)
Návrh "Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 8 na období 2021 2023 (str. 15)
Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, Servisním
střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvkovou
organizací, a společností Osmá správa majetku a služeb a. s. (str. 16)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru dočasného využití prostoru
mezi ulicí Zenklova a Libeňským mostem, včetně budovy bývalé železniční
zastávky Libeň – dolní nádraží (str. 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. 17)
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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. 17)
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek požádal přítomné o zařazení
na projednávání dnešní schůze RMČ materiál – k návrhu Dohody o narovnání
a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka"
mezi Městskou částí Praha 8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem
Praha (materiál pro ZMČ), který by byl projednán jako bod 31.
K navrženému pořadu jednání 107. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 107. schůze schválila jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu ze 105. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. října 2021
K zápisu ze 105. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. října 2021
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 105. schůze,
konané dne 20. října 2021, schválila
jednomyslně
(všemi
6 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh „Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2022“ a „Rámcového plánu
činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2022“ (informace pro ZMČ)
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 0506/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 3
Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0481/2021 k návrhu jmenování ředitelky
Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 a k návrhu vyhlášení konkursního řízení na funkci
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3
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 0507/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh přípravy 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl úpravu v návrhu usnesení.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0508/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5
Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří
nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů
Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů
MČ Praha 8 v období od 1. května 2021 do 31. října 2021, a k návrhu stanovení
výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem
sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2021 do 31. října 2021
Materiál uvedli tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek a 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 0509/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 6
Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021)
(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 0510/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh stanoviska MČ Praha 8 v připomínkovém řízení k návrhu změny obecně
závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy
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 0511/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 8
Návrh stanoviska MČ Praha 8 v připomínkovém řízení k návrhu obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku z pobytu
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 0512/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 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.
K bodu 9
Návrh změn v dozorčí radě společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa majetku
a služeb a.s.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Slabihoudek a Mgr. Bc. Mutl.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ, ve funkci valné hromady
akciové společnosti Osmá správa
majetku a služeb a.s., po projednání
přijala
usnesení
č. Usn RMC 0513/2021,
které je
přílohou zápisu, jednomyslně (všemi
6 hlasy přítomných radních MČ).
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K bodu 10
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. 2986/1, na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0432/2021)
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 0514/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 11
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. 2986/1, na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0302/2021)
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 0515/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 12
Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemena" umístění a provozování STL
plynovodu na pozemcích parc. č. 523/2 a 580/3, na k. ú. Střížkov pod názvem stavby
"SO. 22 Nový STL Plynovod"
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 0516/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 13
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene"
pro umístění nové distribuční sítě NN na pozemku parc. č. 891, na k. ú. Bohnice, obec
Praha pod názvem stavby "Rozšíření distribuční soustavy NN, Praha 8, Bohnice,
U skalky, SS 102, parc. č. 123/1, D-143661"
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 0517/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 14
Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech
Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ)
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
Rada
MČ
po projednání
vzala
„Informaci“ se souhlasem na vědomí.
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K bodu 15
Návrh vyjádření ke studii Sportovní areál Hajnovka, parc. č. 729/5, 729/6, 729/7,
729/19, 731, 729/4, 730/14, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8
(při ul. Pod Plynojemem)
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 0518/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 16
Návrh vyjádření ke studii bytového domu Nad Rokoskou, parc. č. 1132, 1133/1,
1133/2 na k. ú. Libeň v Praze 8
Omluvená: 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 0519/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 17
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 750/1
(o výměře cca 60 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích)
Omluvená: 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 0520/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 18
Návrh
vyjádření
Městské
části
Praha 8
k prodeji
pozemků
parc. č. 1265/1,1265/2,1265/3,1265/4,
všechny
na
Kobylisy
v Praze
8
(při ul. Na Pecích) (k usn. č. Usn RMC 0631/2015, č. Usn RMC 0237/2019
a č. Usn RMC 0524/2019)
Omluvená: 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 0521/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 19
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 1083/26
(o výměře 18 m2) na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná)
Omluvená: 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 0522/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 20
Návrh uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (kategorie
maloodběratel do 630 MWh/rok) (dále jen „Smlouva č. 1“), a Smlouvy o sdružených
službách dodávky zemního plynu (kategorie střední odběr) (dále jen „Smlouva č. 2“),
mezi společností Pražská plynárenská, a.s. a společností Správa tepelného
hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., a to na základě výběrového řízení zahájeného
dne 18. 10. 2021
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 0523/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 21
Návrh změn v dozorčí radě společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl úpravu v návrhu usnesení.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0524/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 22
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného
nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy (k usn.
č. Usn RMC 0415/2021 a č. Usn ZMC 039/2021) (materiál pro ZMČ)
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 0525/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 23
Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2022 (materiál
pro ZMČ)
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl úpravu v návrhu usnesení.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0526/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 24
Návrh odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši 10 218 280,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům
na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Kobylisy a k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ)
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0527/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 25
Návrh pověření Ing. Jany Zwiefelhofer k výkonu funkce ředitelky příspěvkové
organizace městské části Praha 8, Sociální a ošetřovatelské služby, Bulovka 1462/10,
180 00 Praha 8 - Libeň, (IČO: 708 71 213), po dobu než pominou důvody dlouhodobé
nepřítomnosti ředitelky Mgr. Lucie Bogdanové
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky 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 0528/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 26
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny pověřené ředitelce příspěvkové právnické
osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby
Praha 8
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky 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 0529/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 27
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky 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 0530/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 28
Návrh "Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 8 na období 2021 - 2023
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky 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 0531/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 29
Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, Servisním
střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvkovou
organizací, a společností Osmá správa majetku a služeb a. s.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0532/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 30
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru dočasného využití prostoru mezi ulicí
Zenklova a Libeňským mostem, včetně budovy bývalé železniční zastávky Libeň –
dolní nádraží
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 0533/2021,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 31
Návrh Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou
"Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha 8, společností Metrostav Alfa s.r.o.,
a Hlavním městem Praha (materiál pro ZMČ)
Materiál uvedli uvolněný radní MČ p. Slabihoudek a 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 0534/2021,
které je přílohou zápisu.
(Ze 6 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
5 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 32 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 byla předložena uvedená aktuální písemná „Informace“.

K bodu 32 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.
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 107. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0506/2021 až Usn RMC 0534/2021

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Mgr. Libor P a u l u s
neuvolněný radní Městské části Praha 8
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