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Z á p i s 

z 90. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 26. května 2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková; Slabihoudek a Ing. Hřebík, Ph.D. 

(= 5 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. 

 

 

Omluveni: pp. Vítek, 

  Bc. Švarc, 

  Mgr. Paulus (= 3 radní MČ), 

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

     a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 5 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 90. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 88. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. dubna 

2021 (str. 7) 

  2. Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Bojasova 1 (str. 7) 
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  3. Návrh jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol 

zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 8) 

  4. Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 8) 

  5. Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2020 (materiál pro ZMČ) 

(str. 8) 

  6. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 9) 

  7. 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. listopadu·2020 do 30. dubna 2021, a k návrhu 

stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, 

pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období 

od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 (materiál pro ZMČ) (str. 9) 

  8. Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně 

na území MČ Praha 8" (str. 10) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 669/10 

a 680, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Nad Rokoskou a Na Úbočí) (k usn. 

č. Usn RMC 0504/2018) (str. 10) 

10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1227/13, 

1227/14, 1227/15, 1227/33, 1227/34, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. U Stírky) (str. 11) 

11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke zrušení výpovědi nájemní smlouvy 

na část pozemku parc. č. 4004/5 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Libeňského 

ostrova) (str. 11) 

12. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení změny územního 

plánu zkráceným postupem, parc. č. 767/2 na k. ú. Troja v Praze 8 

(při ul. Trojská) z PS na OB (str. 11) 

13. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně částí pozemků parc. č. 582/1 

(o výměře cca 36 + 2 m2) a parc. č. 582/2 (o výměře cca·944·m2, oba pozemky 

ve vlastnictví žadatelů) za část pozemku parc. č. 1701/1 (o výměře cca 672 m2, 

ve vlastnictví Hlavního města Prahy), všechny pozemky na k. ú. Troja v Praze 8 

(oblast Dlážděnka) (str. 12) 

14. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 914/21, 

914/38, podílu id.1/2 pozemku parc. č. 914/37, podílu id.1/2 pozemku 

parc. č. 990/125 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky 

parc. č. 26/48, 891/3, 891/4, 892, 894/2, 906/3, 914/26 (ve vlastnictví žadatele), 

všechny na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Mikovická a Vehlovická) (k usn. 

č. Usn RMC 0297/2019, č. Usn RMC 0057/2020 a č. Usn RMC 0408/2020) 

(str. 12) 

15. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3771/1 

(o výměře cca 20 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pomezní) (str. 13) 

16. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1896/3, 

1896/4, oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) (str. 13) 

17. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 1896/4 

(o výměře cca 10 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) (str. 13) 
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18. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji podílu pozemku 

parc. č. 527/114 na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Bešťákova) (str. 14) 

19. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k úplatnému převodu pozemků 

parc. č. 2578/2, 4103/1, 4103/5, 4103/8, 4103/9, 4103/10, všechny na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (jižně od lokality Labuťka) (str. 14) 

20. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě" na pozemcích na k. ú. Bohnice a na k. ú. Troja, obec Praha, za účelem 

rozšíření telekomunikační sítě (OMS) spol. PODA a.s., pod označením stavby 

"OMS PODA - sídliště Bohnice, Troja - 5. etapa" (str. 14) 

21. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1308/45, 1310/45, 

1310/44, 1310/54, 1310/43, 1310/55, 1310/42, 1310/41, 1310/57, 1310/40, 

1310/58, 1310/39, 1310/59, 1310/51 a 1310/60, vše na k. ú. Troja, obec Praha, 

za účelem umístění lešení před balkony, pro montáž nového balkonového 

zábradlí a zasklení na adrese Mazurská 516 - 523, Praha 8 (str. 15) 

22. Návrh zpráva o stavu likvidace státního podniku (s. p.) 

Bytový podnik v Praze 8, s. p. – v likvidaci (k usn. 

č. 390/15.RMČ/2003, č. 422/42.RMČ/2004, č. 525/70.RMČ/2005, 

č. 351/87.RMČ/2006, č. 374/17.RMČ/2007, č. Usn RMC 585/2008, 

č. Usn RMC 730/2009, č. Usn RMC 0499/2010 č. Usn RMC 0429/2011, 

č. Usn RMC 0391/2012, č. Usn RMC 0409/2013, 

č. Usn RMC 0463/2014, č. Usn RMC 0355/2016, č. Usn RMC 0292/2017, 

č. Usn RMC 0255/2018 a č. Usn RMC 0268/2019, č. Usn RMC 0194/2020) 

(informace pro ZMČ) (str. 15) 

23. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 16) 

24.    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. 25) 

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. 26) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 16 až 25) 

25. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 26) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 23. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 886 722,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému 

prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 

ozn. „C1“ Návrh odpisu nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) v celkové 

výši 305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní 

smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 16), 
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ozn. „C2“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ondřeji 

Hrabovi (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C3“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu 

Špinkovi (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C4“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

panu RNDr. Miloslavu Štulcovi (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C5“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na kulturu na rok 2021 

(str. 17), 

 

ozn. „C6“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě 

organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021 (materiál 

pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C7“ Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových 

nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2021 (materiál pro ZMČ) 

(str. 17), 

 

ozn. „C8“ Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem výpočetní 

techniky" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21 

Nextnet, s.r.o. (str. 17), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce 

č. 2015/0721/OPS.DOP mezi příspěvkovou organizací Osmička 

pro rodinu a Městskou částí Praha 8 (str. 18), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění 

vypracování projektové dokumentace pro akci "Revitalizace parku 

Dlážděnka" (str. 18), 

 

ozn. „C11“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 18), 

 

ozn. „C12“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o poskytnutí dotace z rezervy 

pro MČ hl. m. Prahy ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 

(str. 19),  

 

ozn. „C13“ Návrh stanoviska Rady městské části Praha 8 ke studii řešení situace 

v ulici V Holešovičkách (str. 19), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření 11 "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, na dobu určitou (str. 19), 
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ozn. „C15“ Návrh uzavření 5 "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, na dobu určitou 

(k usn. č. Usn RMC 0788/2016, č. Usn RMC 0581/2018, 

č. Usn RMC 0138/2014 a č. Usn RMC 0252/2019) (str. 20), 

 

ozn. „C16“ 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. Střížkov, na dobu určitou (str. 20), 

 

ozn. „C17“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 48/2, o výměře 

443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle Geometrického 

plánu č. 1771-51/2021 ze dne 4. 3. 2021), jehož součástí je dvorní objekt 

bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na adrese Sokolovská 120/62, 

Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0146/2021) (materiál pro ZMČ) (str. 20), 

 

ozn. „C18“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání", 

v objektu ve vlastnictví BD Prvního pluku 140 a jednotlivých vlastníků 

bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – 

čp. 140, np. 504, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního pluku 4, 

186 00 Praha 8 (str. 21), 

 

ozn. „C19“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, np. 114, 

na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 (str. 21), 

 

ozn. „C20“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání", 

v objektu ve vlastnictví BD Peckova 277, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 277, np. 501, na k. ú. Karlín a na adrese 

Peckova 7, 186 00 Praha 8 (str. 22), 

 

ozn. „C21“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) 

mezi Městskou částí Praha 8, a Bytovým družstvem Zenklova 162/220 

(str. 22), 

 

ozn. „C22“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a pí Ing. Martinou Šámalovou, jako "dárcem" 

(str. 22), 
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ozn. „C23“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí (změně územního 

rozhodnutí) č. j. MCP8 132700/2021, spis.zn. MCP8 267103/2020/OV.Jb 

ze dne 14. května 2021 (dále jen rozhodnutí), vydaného odborem 

územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, pro stavební 

záměr nazvaný „Obytný soubor – Pekařova“ (Praha 8-Bohnice a Čimice, 

ul. Pekařova)“ na pozemcích parc. č. 1121,  1137/218, 1137/219,  1140, 

1125/64,  1138, 1139, 1140 v katastrálním území Čimice a parc. č. 617/4 

(resp. 617/4, 617/6 a 617/7),  618/12 (resp. 618/12 a 618/15), 1137/221, 

1137/222, 620/1, 620/4 v k. ú. Bohnice (k usn. č. Usn RMC 0110/2021) 

(str. 23), 

 

ozn. „C24“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí o umístění stavby 

č. j. MCP8 141617/2021, spis.zn. MCP8 288253/2018/OV.Sch, Jan 

ze dne 14. května 2021 (dále jen rozhodnutí), vydaného odborem 

územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, nazvané 

„Novostavba bytového domu ul. Prosecká“, Praha, Libeň, na pozemcích 

parc. č. 2571/1, 3986, oba na k. ú. Libeň (str. 23), 

 

ozn. „C25“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0032/2021 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 27. ledna 2021, k návrhu textů "Kupní smlouvy", "Smlouvy 

o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek" a "Smlouvy o správě 

a provozu převáděné nemovitosti" - pozemku parc. č. 365/1 ("zastavěná 

plocha a nádvoří") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese 

Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku 

parc. č. 365/5 ("zastavěná plocha a nádvoří"), vše na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (str. 24), 

 

ozn. „C26“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222 (odděleného 

z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č. 1187-14/2021 

ze dne 9. 4. 2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským 

inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál 

pro ZMČ) (str. 24), 

 

ozn. „C27“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 

(str. 25) 

a 

ozn. „C28“ Návrh uzavření "Smlouvy o užívání pozemku a kontejnerů" za účelem 

umístění odběrového místa pro testování koronaviru na části komunikace 

U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, obec Praha 

(str. 25). 
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K navrženému pořadu jednání 90. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 90. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 88. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. dubna 2021 

 

K zápisu z 88. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. dubna 2021 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 90. schůze, 

konané dne 28. dubna 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 5 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Bojasova 1 

 

 

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 0211/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 8/27 

 

 

K bodu 3 

Návrh jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol zřízených 

Městskou částí Praha 8 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Bc. Mutl a Mgr. Tatranský. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0212/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (materiál 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 0213/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2020 (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0214/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0215/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

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. listopadu·2020 do 30. dubna 2021, a k návrhu stanovení 

výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem 

sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 

2021 (materiál pro ZMČ) 

 

 

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 0216/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu 

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

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8" 

 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí 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 0217/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 669/10 a 680, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Nad Rokoskou a Na Úbočí) (k usn. 

č. Usn RMC 0504/2018) 

 

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 0218/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1227/13, 1227/14, 

1227/15, 1227/33, 1227/34, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. U Stírky) 

 

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 0219/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke zrušení výpovědi nájemní smlouvy na část 

pozemku parc. č. 4004/5 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Libeňského ostrova) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

 

 

K bodu 12 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení změny územního plánu 

zkráceným postupem, parc. č. 767/2 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská) z PS 

na OB 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí 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 0220/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně částí pozemků parc. č. 582/1 

(o výměře cca 36 + 2 m2) a parc. č. 582/2 (o výměře cca·944·m2, oba pozemky 

ve vlastnictví žadatelů) za část pozemku parc. č. 1701/1 (o výměře cca 672 m2, 

ve vlastnictví Hlavního města Prahy), všechny pozemky na k. ú. Troja v Praze 8 

(oblast Dlážděnka) 

 

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 0221/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 914/21, 914/38, 

podílu id.1/2 pozemku parc. č. 914/37, podílu id.1/2 pozemku parc. č. 990/125 

(ve vlastnictví Hlavního města Prahy) za pozemky parc. č. 26/48, 891/3, 891/4, 892, 

894/2, 906/3, 914/26 (ve vlastnictví žadatele), všechny na k. ú. Čimice v Praze 8 

(při ul. Mikovická a Vehlovická) (k usn. č. Usn RMC 0297/2019, 

č. Usn RMC 0057/2020 a č. Usn RMC 0408/2020) 

 

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 0222/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 13/27 

 

 

K bodu 15 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3771/1 

(o výměře cca 20 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pomezní) 

 

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 0223/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1896/3, 1896/4, 

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

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Cibulka. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0224/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 1896/4 

(o výměře cca 10 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Javorová) 

 

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 0225/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 18 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji podílu pozemku parc. č. 527/114 

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

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

 

 

K bodu 19 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2578/2, 

4103/1, 4103/5, 4103/8, 4103/9, 4103/10, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (jižně 

od lokality Labuťka) 

 

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 0226/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" 

na pozemcích na k. ú. Bohnice a na k. ú. Troja, obec Praha, za účelem rozšíření 

telekomunikační sítě (OMS) spol. PODA a.s., pod označením stavby "OMS PODA - 

sídliště Bohnice, Troja - 5. etapa" 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (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 0227/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 21 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1308/45, 1310/45, 1310/44, 

1310/54, 1310/43, 1310/55, 1310/42, 1310/41, 1310/57, 1310/40, 1310/58, 1310/39, 

1310/59, 1310/51 a 1310/60, vše na k. ú. Troja, obec Praha, za účelem umístění lešení 

před balkony, pro montáž nového balkonového zábradlí a zasklení na adrese Mazurská 

516 - 523, Praha 8 

 

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 0228/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 

Návrh zpráva o stavu likvidace státního podniku (s. p.)  

Bytový podnik v Praze 8, s. p. – v likvidaci (k usn. 

č. 390/15.RMČ/2003, č. 422/42.RMČ/2004, č. 525/70.RMČ/2005, 

č. 351/87.RMČ/2006, č. 374/17.RMČ/2007, č. Usn RMC 585/2008, 

č. Usn RMC 730/2009, č. Usn RMC 0499/2010 č. Usn RMC 0429/2011, 

č. Usn RMC 0391/2012, č. Usn RMC 0409/2013, 

č. Usn RMC 0463/2014, č. Usn RMC 0355/2016, č. Usn RMC 0292/2017, 

č. Usn RMC 0255/2018 a č. Usn RMC 0268/2019, č. Usn RMC 0194/2020) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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 0229/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 23 

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. 

 

 

K bodu 24 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové 

výši 886 722,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní 

smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: 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 0230/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh odpisu nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) 

v celkové výši 305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb 

z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: 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 0230/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty MČ p. Vítka stáhl 

aktuální materiály předložené operativně „na stůl“  

pod ozn. „C2
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ondřeji 

Hrabovi (materiál pro ZMČ) 

   

pod ozn. „C3
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu 

Špinkovi (materiál pro ZMČ). 

 

a pod ozn. „C4
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

panu RNDr. Miloslavu Štulcovi (materiál pro ZMČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty MČ p. Vítka stáhl 

aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh 

poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na kulturu na rok 2021. 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty MČ p. Vítka uvedl 

aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh 

poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže na rok 2021 (materiál pro ZMČ). 

   

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 0232/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty MČ p. Vítka stáhl 

aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh 

poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních 

aktivit dětí a mládeže na rok 2021 (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ 

   

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

pod ozn. „C8
“ Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem 

výpočetní techniky" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21 

Nextnet, s.r.o. 

   

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 0233/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce 

č. 2015/0721/OPS.DOP mezi příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu 

a Městskou částí Praha 8. 

   

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 0234/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" 

s předmětem plnění vypracování projektové dokumentace pro akci 

"Revitalizace parku Dlážděnka". 

   

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 0235/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C11
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedení EO 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 0236/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o poskytnutí dotace 

z rezervy pro MČ hl. m. Prahy ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 

2021. 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedení EO 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 0237/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros a uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedli aktuální materiál 

předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh stanoviska Rady městské 

části Praha 8 ke studii řešení situace v ulici V Holešovičkách. 

   

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 0238/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření 11 "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, na dobu určitou. 

Omluvený: 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 0239/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh uzavření 5 "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, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0788/2016, č. Usn RMC 0581/2018, č. Usn RMC 0138/2014 

a č. Usn RMC 0252/2019). 

Omluvený: 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 0240/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C16
“ 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. Střížkov, na dobu určitou. 

Omluvený: 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 0241/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – 

úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 48/2, o výměře 

443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle Geometrického plánu 

č. 1771-51/2021 ze dne 4. 3. 2021), jehož součástí je dvorní objekt 

bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na adrese Sokolovská 120/62, Praha 8 

(k usn. č. Usn RMC 0146/2021) (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: 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 0242/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 



 

 

strana 21/27 

 

 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání", v objektu ve vlastnictví BD Prvního pluku 140 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – čp. 140, np. 504, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního pluku 4, 

186 00 Praha 8. 

Omluvený: 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 0243/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, np. 114, 

na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8. 

Omluvený: 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 0244/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání", v objektu ve vlastnictví BD Peckova 277, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 277, np. 501, na k. ú. Karlín 

a na adrese Peckova 7, 186 00 Praha 8. 

Omluvený: 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 0245/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k Dohodě o zúčtování 

plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8, a Bytovým družstvem 

Zenklova 162/220. 

Omluvený: 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 0246/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi x hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C22
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a pí Ing. Martinou Šámalovou, jako "dárcem". 

   

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 0247/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 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. „C23
“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 

proti rozhodnutí (změně územního rozhodnutí) č. j. MCP8 132700/2021, 

spis.zn. MCP8 267103/2020/OV.Jb ze dne 14. května 2021 (dále 

jen rozhodnutí), vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu 

městské části Praha 8, pro stavební záměr nazvaný „Obytný soubor – 

Pekařova“ (Praha 8-Bohnice a Čimice, ul. Pekařova)“ na pozemcích 

parc. č. 1121,  1137/218, 1137/219,  1140, 1125/64,  1138, 1139, 1140 

v katastrálním území Čimice a parc. č. 617/4 (resp. 617/4, 617/6 a 617/7),  

618/12 (resp. 618/12 a 618/15), 1137/221, 1137/222, 620/1, 620/4 

v k. ú. Bohnice (k usn. č. Usn RMC 0110/2021). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0248/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C24
“ Návrh Odvolání Městské části Praha 8 

proti rozhodnutí o umístění stavby č. j. MCP8 141617/2021, 

spis.zn. MCP8 288253/2018/OV.Sch, Jan ze dne 14. května 2021 (dále 

jen rozhodnutí), vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu 

městské části Praha 8, nazvané „Novostavba bytového domu ul. Prosecká“, 

Praha, Libeň, na pozemcích parc. č. 2571/1, 3986, oba na k. ú. Libeň. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0249/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C25
“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0032/2021 

Rady městské části Praha 8 ze dne 27. ledna 2021, k návrhu textů "Kupní 

smlouvy", "Smlouvy o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek" a "Smlouvy 

o správě a provozu převáděné nemovitosti" - pozemku parc. č. 365/1 

("zastavěná plocha a nádvoří") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese 

Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc. č. 365/5 

("zastavěná plocha a nádvoří"), vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8. 

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

   

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 0250/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C26
“ Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – 

úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222 

(odděleného z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č. 1187-

14/2021 ze dne 9. 4. 2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským 

inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál 

pro ZMČ). 

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

   

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 0251/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C27
“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské 

služby Praha 8. 

   

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 0252/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C28
“ Návrh uzavření "Smlouvy o užívání pozemku 

a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru 

na části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, 

obec Praha. 

Omluvený: 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 0253/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 24 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.  
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K bodu 24 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 ve středu 2. června od 14:00 hodin se 

bude konat mimořádná schůze RMČ. 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková – seznámila členy rady MČ s podnětem 

od pí Černoškové, který obdržela MČ Praha 8, k prověrce příspěvkové 

organizace Sociální a ošetřovatelské služby Prahy 8 (SOS). Věc bude řešena 

kontrolou vnitřního auditu. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Ludková. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 25 

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 9. června 2021 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 9. června 2021 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 90. schůzi Rady MČ ve 14:40 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0211/2021 až Usn RMC 0253/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatelka zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Vladimíra   L u d k o v á 

místostarostka Městské části Praha 8 

 


