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Z á p i s 
z 10. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 7 členů Rady městské části 
Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 
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, 
p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 

 
Omluvena:  pí  Mgr. Ludková (= 1 radní MČ). 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

10. 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 10. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu z 8. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. ledna 

2019 (str. 4) 
  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě společnosti CPI Reality a.s. 

na sídlišti Ďáblice v Praze 8 (k usn. č. Usn ZMC 022/2017 
a č. Usn ZMC 036/2017) (materiál pro ZMČ) (str. 5) 
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  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii přístavby, nástavby a stavebních 
úprav řadového rodinného domu, parc. č. 1559 na k. ú. Libeň v Praze 8 
(při ul. Za Vodárnou) (str. 6) 

  4. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 
zakázky s předmětem plnění "Stavební úpravy vstupů u bytového domu 
Krynická, ulice Krynická, k. ú. Troja" (str. 7) 

  5. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0029/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 10 nadzemních kontejnerových stání - 
ul. Bojasova a Slancova, pozemek parc. č. 2364/162, k. ú. Kobylisy" (str. 8) 

  6. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0180/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 5 ks kontejnerových stání v ulicích 
Krosenská a Lešenská, k. ú. Troja" (str. 8) 

  7. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0174/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, 
k. ú. Troja" (str. 9) 

  8. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0028/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 8 kontejnerových stání a dostavba chodníku 
včetně odpočinkové zóny v ul. Hlaváčova a Taussigova, Praha 8 - Kobylisy" 
(str. 9) 

  9. Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0030/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce schodiště, přilehlých cest a terénní úpravy 
u SVJ Bedřichovská, Praha 8 - Libeň" (str. 10) 

10. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 
na 13. března 2019 (str. 10) 

11. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 
až 2023 (materiál pro ZMČ) (str. 10) 

12. 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. 5, 6 až 7, 11 až 14) 
13. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15) 
 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu 
pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C14“ Návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku 

mezi společností Centrum Palmovka, a. s. (IČO: 247 96 590) a Městskou 
částí Praha 8 (str. 5), 
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po projednání výše uvedeného 3. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2591/78 

a parc. č. 2591/79, oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ďáblická) 
(k usn. č. Usn RMC 0779/2013 a č. Usn RMC 0013/2019) (str. 6) 

a 
ozn. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3800/2 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti ul. Bedřichovská) (str. 11), 
 
po projednání výše uvedeného 11. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C“ Návrh vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské 

školy, Praha 8, Korycanská 14 (str. 11), 
 
ozn. „C1“ Návrh úpravy kapacity mateřské školy Základní školy a mateřské školy, 

Praha 8, U Školské zahrady 4 (str. 11), 
 
ozn. „C3“ Návrh ponechání účelových investičních finančních prostředků z minulých 

let do roku 2019 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska 
pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (str. 11), 

 
ozn. „C6“ Návrh uzavření „Dodatku č. 7“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – NP č. 568, v budově čp. 484, 
v k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 12), 

 
ozn. „C7“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 124, 
na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8 (str. 12), 

 
ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy k zajištění odběru elektrické energie 

a přeúčtování nákladů na její spotřebu" mezi Městskou částí Praha 8, 
jako "majitelem" a akciovou společností Technologie hlavního města 
Prahy, a. s. (IČO: 000 64 581), jako "poskytovatelem" (osvětlení 
parkoviště při ul. Nekvasilova a parku při DSS S. K. Neumanna) (str. 12), 

 
ozn. „C9“ Zpráva o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství 

Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. (informace pro ZMČ) (str. 13), 
 
ozn. „C12“ Návrh uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu 
neurčitou (str. 13), 
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ozn. „C13“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" k "Příkazní smlouvě o správě a provozu 
nemovitých věcí" (č. 2016/0644/OSM.DOBCH ze dne 6. 9. 2016) 
a "Dodatku č. 4" k "Příkazní smlouvě o správě a provozu nemovitých 
věcí", ve znění pozdějšího dodatku, (č. 2016/0202/OSM.DOBCH 
ze dne 11. 5. 2016), mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností 
"Osmá správa majetku a služeb a.s." (str. 13), 

 
ozn. „C4“ Návrh XII. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8“ 

v platném znění (str. 14), 
 
ozn. „C5“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení Smlouvy o provozování Karlínských 

farmářských trhů č. 2016/0626/OKSMPP.DKSM" uzavřené 
mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Food Event, s.r.o. 
(str. 14) 

a 
ozn. „C10“ Návrh poskytnutí peněžitého daru strážníkům Obvodního ředitelství 

Praha 8 - Městské policie hlavního města Prahy (str. 14). 
 
 

K navrženému pořadu jednání 10. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 
Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 10. schůze schválila jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu z 8. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. ledna 2019 
 

K zápisu z 8. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 23. ledna 2019 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 8. schůze, 
konané dne 23. ledna 2019, schválila 
jednomyslně (všemi 7 hlasy 
přítomných radních MČ). 
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K bodu 12 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 

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. „C14
“ Návrh uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku 

mezi společností Centrum Palmovka, a. s. (IČO: 247 96 590) a Městskou částí 
Praha 8. 
Přizvaní: p. Mgr. Pelc, předseda představenstva Centra Palmovka a.s., 
 p.  Bc. Bína, člen představenstva Centra Palmovka a.s., 
 p.  Mgr. Pytel, advokát 

   
V diskusi vystoupili pp. Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. Pelc a Gros. 
Poté 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 0043/2019, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 2 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě společnosti CPI Reality a.s. 
na sídlišti Ďáblice v Praze 8 (k usn. č. Usn ZMC 022/2017 a č. Usn ZMC 036/2017) 
(materiál pro ZMČ) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OKS ÚMČ 
 
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 0044/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 3 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii přístavby, nástavby a stavebních 
úprav řadového rodinného domu, parc. č. 1559 na k. ú. Libeň v Praze 8 
(při ul. Za Vodárnou) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OKS 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 0045/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 12 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji pozemků parc. č. 2591/78 a parc. č. 2591/79, oba na k. ú. Kobylisy 
v Praze 8 (při ul. Ďáblická) (k usn. č. Usn RMC 0779/2013 
a č. Usn RMC 0013/2019). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OKS ÚMČ 
   
V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Zikmundová. 
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0046/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 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. „C11

“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 
k prodeji pozemku parc. č. 3800/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti 
ul. Bedřichovská). 
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 návrh 
nepřijala. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
3 pro přijetí návrhu, 
4 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 4 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Stavební úpravy vstupů u bytového domu Krynická, ulice 
Krynická, k. ú. Troja" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí 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 0047/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 5 
Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0029/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 10 nadzemních kontejnerových stání - ul. Bojasova 
a Slancova, pozemek parc. č. 2364/162, k. ú. Kobylisy" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí OŽP ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 
V diskusi vystoupila pí Mgr. Hrazánková. 
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0048/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 6 
Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0180/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 5 ks kontejnerových stání v ulicích Krosenská 
a Lešenská, k. ú. Troja" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí 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 0049/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 7 
Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0174/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, 
k. ú. Troja" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí 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 0050/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 8 
Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0028/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce 8 kontejnerových stání a dostavba chodníku včetně 
odpočinkové zóny v ul. Hlaváčova a Taussigova, Praha 8 - Kobylisy" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí 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 0051/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 9 
Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2018/0030/OPS.DVZ" 
s předmětem plnění "Rekonstrukce schodiště, přilehlých cest a terénní úpravy u SVJ 
Bedřichovská, Praha 8 - Libeň" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí 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 0052/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 10 
Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 
na 13. března 2019 
 

 
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 0053/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 11 
Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 
až 2023 (materiál pro ZMČ) 
 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0054/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 12 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh vyhlášení konkursního řízení na funkci 
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14. 
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) 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 0055/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh úpravy kapacity mateřské školy Základní školy 

a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4. 
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0056/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh ponechání účelových investičních 

finančních prostředků z minulých let do roku 2019 na pokračování vybraných 
akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části 
Praha 8. 
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0057/2019, 
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 uzavření „Dodatku č. 7“ ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 568, v budově čp. 484, 
v k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 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 0058/2019, 
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. 1“ ke Smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 
Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 780, NP 124, 
na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 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 0059/2019, 
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 "Smlouvy k zajištění odběru elektrické 

energie a přeúčtování nákladů na její spotřebu" mezi Městskou částí Praha 8, 
jako "majitelem" a akciovou společností Technologie hlavního města 
Prahy, a. s. (IČO: 000 64 581), jako "poskytovatelem" (osvětlení parkoviště 
při ul. Nekvasilova a parku při DSS S. K. Neumanna). 
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 0060/2019, 
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

“ Zpráva o činnosti obchodní korporace Správa tepelného 
hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. (informace pro ZMČ). 
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 0061/2019, 
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. „C12
“ Návrh uzavření 7 "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 0062/2019, 
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. „C13
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" k "Příkazní smlouvě 

o správě a provozu nemovitých věcí" (č. 2016/0644/OSM.DOBCH ze dne 6. 9. 
2016) a "Dodatku č. 4" k "Příkazní smlouvě o správě a provozu nemovitých 
věcí", ve znění pozdějšího dodatku, (č. 2016/0202/OSM.DOBCH ze dne 11. 5. 
2016), mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností "Osmá správa 
majetku a služeb 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 po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0063/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C4

“ Návrh XII. dílčí změny „Organizačního řádu Úřadu 
městské části Praha 8“ v platném znění. 

   
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 0064/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení Smlouvy 

o provozování Karlínských farmářských trhů č. 2016/0626/OKSMPP.DKSM" 
uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací Food Event, 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 0065/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh poskytnutí peněžitého daru strážníkům Obvodního 

ředitelství Praha 8 - Městské policie hlavního města Prahy. 
   
V diskusi vystoupil p. Vítek. 
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0066/2019, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 12 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. 
 

 
K bodu 12 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 13 
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 20. února 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 20. února 2019 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 10. schůzi Rady MČ ve 14:35 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0043/2019 až Usn RMC 0066/2019 
 
 
 

………..……........................………………… 
Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 
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