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Z á p i s 

ze 129. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 18. května 2022od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc 

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 7 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.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Paulus (= 1 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, 

   JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

129. 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 7 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Vítka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 129. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 127. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 4. května 2022 (str. 4) 

  2. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 22. června 2022 (str. 5) 



 

 

strana 2/16 

 

 

  3. Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  4. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemena" umístění vodovodní přípojky pod názvem akce "Vodovodní přípojka 

pro podzemní hromadné garáže v ulici Lodžská 807/22" na pozemcích 

parc. č. 827/99 a 827/252, oba na k. ú. Bohnice, obec Praha (str. 7) 

  5. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" 

umístění a provozování STL a NTL plynovodů pod názvem stavby "Stavební 

úpravy STL a NTL plynovodů Ďáblická a okolí, Praha 8" (str. 7) 

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

sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě pod názvem stavby "SEK Vodafone - Dolní Chabry - Beranov" 

(str. 8) 

  7. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1355/13 a 1355/15, 

oba v k. ú. Troja, obec Praha, za účelem zateplení bytového domu na adrese 

U Pentlovky 468/3, Praha 8 - Troja (str. 8) 

  8. 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. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 

20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (materiál pro ZMČ) (str. 9) 

10. Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností G2 group s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) 

(str. 11) 

11. Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností Vydrovka Office Center s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019) (str. 12) 

12. 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 2021 do 30. dubna 2022, a k návrhu 

stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, 

pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období 

od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022 (materiál pro ZMČ) (str. 13) 

13. Návrh zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Inovativní 

přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí" zadávanou 

v řízení o inovačním partnerství dle·ust. § 70 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (str. 13) 

14.    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. 15) 

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. 6, 9 až 11, 12, 14) 

15. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15) 
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Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 3. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C3“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 6), 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" k pojistné smlouvě č. 7721137645 

(č. ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020) (str. 6) 

a 

ozn. „C5“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Prodloužení supportu na servery" (str. 6), 

 

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

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C1“ 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. 928/9 ("ostatní 

plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 

47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha (materiál pro ZMČ) (str. 9), 

 

ozn. „C6“ Návrh vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření 

nájemní smlouvy o nájmu čtyř neopravených bytů v domě ve vlastnictví 

obce, tj. hl. m. Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, 

elektronickou formou (k usn. č. Usn RMC 0599/2021) (str. 10), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a poskytování 

služeb ("in-house"), ve znění pozdějšího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, 

mezi městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. 

(str. 10), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, 

ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví BD Zenklova 26, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – prostor č. 601, čp. 286, 

na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 26, 180 00 Praha 8 (str. 10) 

a 

ozn. „C9“ Návrh uzavření 14 "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, k. ú. Střížkov a k. ú. Bohnice, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0425/2020, č. Usn RMC 0085/2017, 

č. Usn RMC 0649/2018, č. Usn RMC 0790/2015, č. Usn RMC 0117/2019, 

č. Usn RMC 0228/2018, č. Usn RMC 0608/2018, č. Usn RMC 0115/2015, 

č. Usn RMC 0138/2014, č. Usn RMC 0252/2019, č. Usn RMC 0323/2019, 

a č. Usn RMC 0196/2018) (str. 11), 
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po projednání výše uvedeného 11. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí 

o dodatečném povolení na nepovolenou stavbu č.j. MCP8 043382/2022, 

spis.zn. MCP8 393464/2020/OV.Ši ze dne 3. února 2022 

(dále jen Rozhodnutí), vydanému odborem územního rozvoje a výstavby 

Úřadu městské části Praha 8, nazvanou „Polyfunkční objekt Solarenergy“ 

na pozemcích parc. č. 1050, 1051, 1052 (pozemek parc. č. 1052 

není v Rozhodnutí Stavebním úřadem uveden jako přímo dotčený 

pozemek), všechny na k. ú. Čimice, ul. K Ládví, Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0555/2021 a č. Usn RMC 0091/2022) (str. 12), 

 

po projednání výše uvedeného 13. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C11“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku Breitfeldova – Negrelliho 

viadukt" (str. 14), 

 

ozn. „C“ Návrh podání žádosti o dotaci MŠMT ČR v rámci vyhlášení Výzvy 

"Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022" (str. 14) 

a 

ozn. „C10“ Návrh čerpání prostředků z Fondu rozvoje MČ Praha 8 pro projekty 

rekonstrukce fontány při křižovatce Vychovatelna a zahájení oprav 

ústavního hřbitova v Bohnicích (str. 14). 

 

K navrženému pořadu jednání 129. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 129. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 127. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 4. května 

2022 

 

K zápisu ze 127. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 4. května 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 127. schůze, 

konané dne 4. května 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 22. června 2022 

 

 

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 0253/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0254/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 6/16 

 

 

K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0255/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" k pojistné smlouvě 

č. 7721137645 (č. ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020). 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních věcí (OPS) ÚMČ, 

Přizvaná: pí  Bc. Řechtáčková, vedoucí EO ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Ludková a JUDr. Rambousek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0256/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Prodloužení supportu na servery". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, vedoucí odboru informatiky (OI) 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 0257/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" 

umístění vodovodní přípojky pod názvem akce "Vodovodní přípojka pro podzemní 

hromadné garáže v ulici Lodžská 807/22" na pozemcích parc. č. 827/99 a 827/252, 

oba na k. ú. Bohnice, obec Praha 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0258/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena" umístění 

a provozování STL a NTL plynovodů pod názvem stavby "Stavební úpravy STL 

a NTL plynovodů Ďáblická a okolí, Praha 8" 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0259/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

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

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě 

pod názvem stavby "SEK Vodafone - Dolní Chabry - Beranov" 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0260/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1355/13 a 1355/15, 

oba v k. ú. Troja, obec Praha, za účelem zateplení bytového domu na adrese 

U Pentlovky 468/3, Praha 8 - Troja 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0261/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 9/16 

 

 

K bodu 8 

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. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, 

obec Praha (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0262/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ 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. 928/9 ("ostatní 

plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 

m2, na k. ú. Troja, obec Praha (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 0263/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější 

nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu čtyř neopravených bytů v domě 

ve vlastnictví obce, tj. hl. m. Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, 

elektronickou formou (k usn. č. Usn RMC 0599/2021). 

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

   

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

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit důvodovou zprávu 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0264/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci 

a poskytování služeb ("in-house"), ve znění pozdějšího Dodatku č. 1 a Dodatku 

č. 2, mezi městskou částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a. s. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0265/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostorů, ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví BD 

Zenklova 26, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 

požívání, sjednaného ve prospěch městské části Praha 8 – prostor č. 601, 

čp. 286, na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 26, 180 00 Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0266/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření 14 "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, k. ú. Střížkov a k. ú. Bohnice, na dobu 

určitou (k usn. č. Usn RMC 0425/2020, č. Usn RMC 0085/2017, 

č. Usn RMC 0649/2018, č. Usn RMC 0790/2015, č. Usn RMC 0117/2019, 

č. Usn RMC 0228/2018, č. Usn RMC 0608/2018, č. Usn RMC 0115/2015, 

č. Usn RMC 0138/2014, č. Usn RMC 0252/2019, č. Usn RMC 0323/2019, 

a č. Usn RMC 0196/2018). 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0267/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností 

G2 group s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0268/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností 

Vydrovka Office Center s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0269/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh zpětvzetí odvolání městské části 

Praha 8 proti rozhodnutí o dodatečném povolení na nepovolenou stavbu 

č.j. MCP8 043382/2022, spis.zn. MCP8 393464/2020/OV.Ši ze dne 3. února 

2022 (dále jen Rozhodnutí), vydanému odborem územního rozvoje a výstavby 

Úřadu městské části Praha 8, nazvanou „Polyfunkční objekt Solarenergy“ 

na pozemcích parc. č. 1050, 1051, 1052 (pozemek parc. č. 1052 

není v Rozhodnutí Stavebním úřadem uveden jako přímo dotčený pozemek), 

všechny na k. ú. Čimice, ul. K Ládví, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0555/2021 

a č. Usn RMC 0091/2022). 

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 0270/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 12 

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 2021 do 30. dubna 2022, a k návrhu stanovení 

výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem 

sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 

2022 (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 0271/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh zahájení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Inovativní přístup 

k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí" zadávanou v řízení 

o inovačním partnerství dle ust. § 70 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

 p. Bc. Straka, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení (OBKŘ) 

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 0272/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Úprava bezmotorové komunikace A2 v úseku 

Breitfeldova – Negrelliho viadukt". 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Komenda, pověřený vedením odboru dopravy (OD) 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 0273/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh podání žádosti o dotaci MŠMT ČR v rámci 

vyhlášení Výzvy "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 

2022". 

   

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 0274/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C10
“ Návrh čerpání prostředků z Fondu rozvoje MČ Praha 8 

pro projekty rekonstrukce fontány při křižovatce Vychovatelna a zahájení 

oprav ústavního hřbitova v Bohnicích. 

   

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 0275/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 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 13 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 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek – přítomné informoval o aktuálním počtu bytů 

městské části a délce jejich pronájmů využitých pro uprchlíky z Ukrajiny. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 14 

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 1. června 2022 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 1. června 2022 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 129. schůzi Rady MČ ve 14:21 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0253/2022 až Usn RMC 0275/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


