Zápis
ze 14. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,
Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 členů Rady městské části
Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“);
p.

Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ,
p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ),
pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář
starosty (OKS) ÚMČ,
p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva
městské části (OOZ) OKS ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
Omluveni: pp. Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“)
ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.
Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ.
Ověřovatel zápisu
Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ
uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 14. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu ze 12. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. února
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.
4.

5.

6.
7.

8.

Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky
Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 (str. 5)
Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením Základní školy, Praha 8,
Hovorčovická 11, zřizované Městskou částí Praha 8, do 49. výzvy " Začleňování
a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem" Operačního programu Praha pól růstu ČR (str. 6)
Návrh ukončení nájemního vztahu založeného "Smlouvou o nájmu nebytových
prostorů č. 6/3140/2006" mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného
majetku Městské části Praha 8 a paní MUDr. Evou Matolínovou, praktickou
zubní lékařkou (str. 6)
Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení
voleb do Evropského parlamentu na území České republiky v roce 2019
(v podmínkách Městské části Praha 8)" (str. 6)
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. 14)
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. 15)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7 až 14)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 6. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci
pro územní řízení – novostavba bytového domu Bydlení Na Stírce
na pozemku parc. č. 1227/25 na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 7),

ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku
parc. č. 2639
(o výměře
cca 290 m2)
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Pod Labuťkou) (str. 7),
ozn. „C2“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Výstavba
zemního vedení sítě elektronických komunikací HFC Kobylisy – Ke Stírce
na pozemcích parc. č. 2339/1, 179/57, 179/20, 1721, 1717/3, 1717/1, 1726,
1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1738/1, vše na k. ú. Kobylisy
a parc. č. 1227/37, 3776, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 8),
ozn. „C3“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku
parc. č. 267/1
(o výměře
cca 364 m2)
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Kandertova) (str. 8),
ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku
parc. č. 585/194 (o výměře cca 210 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8
(při ul. Katovická) (k usn. č. Usn RMC 0666/2018) (str. 8),
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ozn. „C5“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji nebo pronájmu pozemku
parc. č. 339/6
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Bulovka)
(k usn.
č. Usn RMC 0713/2016 a č. Usn RMC 0152/2018) (str. 9),
ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1766/2
a části pozemku parc. č. 1764/1 (nově dle GP č. 2117-7/2018 označených
jako parc. č. 1766/2 o výměře 24 m2, parc. č. 1766/6 o výměře 12 m2
a parc. č. 1764/4 o výměře 3 m2) všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8
(při ul. Trojská) (k usn. č. Usn RMC 0415/2018) (str. 9),
ozn. „C7“ Návrh doplnění vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 671/10, 672
a spoluvlastnického podílu id. 4/5 pozemku parc. č. 671/3, všechny
na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S. K. Neumanna) (str. 10),
ozn. „C8“ Návrh vyjádření k pronájmu pozemku parc. č. 1910/1 na k. ú. Libeň
v Praze 8 (při ul. Davídkova) (str. 10),
ozn. „C9“ Návrh vyjádření k umístění knihobudky na části pozemku parc. č. 1081/6
na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Čimická) (str. 10),
ozn. „C10“ Návrh vyjádření ke zrušení průchodu na pozemku parc. č. 2853/1
na k. ú. Libeň, v Praze 8 (mezi ul. Kotlaska a Světova) (str. 11),
ozn. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2100/4,
2100/5, 2099 a části pozemku parc. č. 3823/10 (cca 25 m2), všechny
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Na Sypkém)
(k usn.
č. Usn RMC 0827/2013, č. Usn RMC 0793/2017, č. Usn RMC 0093/2018
a č. Usn RMC 0546/2018) (str. 11),
ozn. „C19“ Návrh vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 493/51, 493/52,
493/53 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Kindlovce) (str. 11),
ozn. „C12“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Demontáž mobilních kluzišť v roce
2019" (k usn. č. Usn RMC 0088/2019) (str. 12),
ozn. „C13“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 12),
ozn. „C14“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech
s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu
neurčitou (str. 12),
ozn. „C15“ Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu
s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Libeň
na dobu neurčitou (str. 13),
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v Domech
v Praze 8,

ozn. „C16“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8,
na dobu určitou (str. 13),
ozn. „C17“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 385, na k. ú. Troja
a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 13)
a
ozn. „C18“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části
Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. hlavního
města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8, pozemku parc. č. 9
na k. ú. Kobylisy
v Praze 8
(k usn.
č. Usn RMC 0351/2018
a č. Usn ZMC 053/2018) (str. 14).
Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že zařazuje na dnešní jednání rady
materiál ozn. „C20“ - Návrh uzavření 2 "Dohod o změně výše odstupného"
mezi společností Centrum Palmovka, a. s., a členy dozorčí rady společnosti Centrum
Palmovka, a. s., který bude projednán za materiálem ozn. „C18“.
K navrženému pořadu jednání 14. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 14. schůze schválila jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
K bodu 1
Schválení zápisu z 12. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. února 2019
K zápisu z 12. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. února 2019
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 12. schůze,
konané dne 20. února 2019, schválila
jednomyslně
(všemi
8 hlasy
přítomných radních MČ).
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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.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0096/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
K bodu 3
Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky
Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský, 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 0097/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 4
Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11,
zřizované Městskou částí Praha 8, do 49. výzvy " Začleňování a podpora žáků
s odlišným mateřským jazykem" Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
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 0098/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
K bodu 5
Návrh ukončení nájemního vztahu založeného "Smlouvou o nájmu nebytových
prostorů č. 6/3140/2006" mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku
Městské části Praha 8 a paní MUDr. Evou Matolínovou, praktickou zubní lékařkou
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl.
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský, Mgr. Svoboda a Gros.
K bodu 6
Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení voleb
do Evropského parlamentu na území České republiky v roce 2019 (v podmínkách
Městské části Praha 8)"
Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0099/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 7 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k projektové dokumentaci pro územní řízení – novostavba bytového domu
Bydlení Na Stírce na pozemku parc. č. 1227/25 na k. ú. Libeň v Praze 8.
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0100/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji části pozemku parc. č. 2639 (o výměře cca 290 m2) na k. ú. Libeň
v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0101/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 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. „C2“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci
k územnímu řízení – Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací
HFC Kobylisy – Ke Stírce na pozemcích parc. č. 2339/1, 179/57, 179/20, 1721,
1717/3, 1717/1, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1738/1,
vše na k. ú. Kobylisy a parc. č. 1227/37, 3776, oba na k. ú. Libeň v Praze 8.
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0102/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 364 m2) na k. ú. Libeň
v Praze 8 (při ul. Kandertova).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0103/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji části pozemku parc. č. 585/194 (o výměře cca 210 m2)
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Katovická) (k usn. č. Usn RMC 0666/2018).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje OKS ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0104/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
strana 8/15

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8
k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 339/6 na k. ú. Libeň v Praze 8
(při ul. Bulovka) (k usn. č. Usn RMC 0713/2016 a č. Usn RMC 0152/2018).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje OKS ÚMČ
Předkladatel uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. navrhl úpravu
v návrhu usnesení.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o takto
upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0105/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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
prodeji pozemku parc. č. 1766/2 a části pozemku parc. č. 1764/1 (nově dle GP
č. 2117-7/2018
označených
jako parc. č. 1766/2
o výměře
24 m2,
parc. č. 1766/6 o výměře 12 m2 a parc. č. 1764/4 o výměře 3 m2) všechny
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Trojská) (k usn. č. Usn RMC 0415/2018).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0106/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 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. „C7“ Návrh doplnění vyjádření k prodeji
pozemků parc. č. 671/10, 672 a spoluvlastnického podílu id. 4/5 pozemku
parc. č. 671/3, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S. K. Neumanna).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0107/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh vyjádření k pronájmu pozemku
parc. č. 1910/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Davídkova).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0108/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh vyjádření k umístění knihobudky
na části pozemku parc. č. 1081/6 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Čimická).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0109/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 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. „C10“ Návrh vyjádření ke zrušení průchodu
na pozemku parc. č. 2853/1 na k. ú. Libeň, v Praze 8 (mezi ul. Kotlaska
a Světova).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0110/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 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 prodeji pozemků parc. č. 2100/4, 2100/5, 2099 a části pozemku
parc. č. 3823/10
(cca 25 m2),
všechny
na k. ú. Libeň
v Praze 8
(při ul. Na Sypkém) (k usn. č. Usn RMC 0827/2013, č. Usn RMC 0793/2017,
č. Usn RMC 0093/2018 a č. Usn RMC 0546/2018).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0111/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C19“ Návrh vyjádření k bezúplatnému nabytí
pozemků parc. č. 493/51, 493/52, 493/53 na k. ú. Libeň v Praze 8
(při ul. Na Kindlovce).
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje 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 0112/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

strana 11/15

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C12“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Demontáž mobilních
kluzišť v roce 2019" (k usn. č. Usn RMC 0088/2019).
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
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 0113/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu
v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8.
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0114/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C14“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu
v Domech s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8,
na dobu neurčitou.
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0115/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C15“ Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu
v Domech s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8,
na dobu neurčitou.
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0116/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C16“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů
v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8,
na dobu určitou.
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0117/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C17“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 385, na k. ú. Troja
a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8.
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0118/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C18“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu
Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce,
tj. hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8, pozemku
parc. č. 9 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0351/2018
a č. Usn ZMC 053/2018).
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0119/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu
jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum
Palmovka, a.s.
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C20“ Návrh uzavření 2 "Dohod o změně výše odstupného"
mezi společností Centrum Palmovka, a. s., a členy dozorčí rady společnosti
Centrum Palmovka, a. s.
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ, ve funkci valné hromady
akciové
společnosti
Centrum
Palmovka, a.s., po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0120/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
K bodu 7 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 7 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.
K bodu 8
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 27. března 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 27. března 2019 se souhlasem
na vědomí.
Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 14. schůzi Rady MČ ve 14:35 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0096/2019 až Usn RMC 0120/2019

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Bc. Michal Š v a r c
uvolněný radní Městské části Praha 8
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