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Z á p i s 

ze 138. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 24. srpna 2022od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Bc. Švarc, Ing. Hřebík, Ph.D. 

a Mgr. Paulus (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen 

„radní MČ“); 

 

p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Tatranský, 

       Ing. Slabihoudek (= 2 radní MČ), 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

       Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

138. 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, místostarostka MČ 

pí Mgr. Ludková se dostavila při schvalování zápisu ze 136. Rady městské části.  

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 138. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 136. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. srpna 

2022 (str. 7) 
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  2. Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0359/2022) (materiál pro ZMČ) (str. 7) 

  3. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 8 za I. pololetí 

roku 2022 (materiál pro ZMČ) (str. 7) 

  4. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 – 

2026 (materiál pro ZMČ) (str. 8) 

  5. Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy a mateřské školy, Praha 8, 

U Školské zahrady 4, paní Mgr. Věře Staňkové (str. 9) 

  6. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 20/2 

(o výměře cca 188 m2) a třech částí pozemku parc. č. 13/85 (o výměře 

cca 33,18 m2, 36,76 m2 a 159 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Na Košince) (k usn. č. Usn RMC 0682/2017) (str. 9) 

  7. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1016/20 

a 1016/23 na k. ú. Čimice (ul. Žalovská a Křivenická), parc. č. 767/62 

na k. ú. Karlín (ul. Rohanské nábřeží) a parc. č. 1874/4 na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (ul. Březová) (str. 10) 

  8. Návrh vyjádření k iniciaci podnětu na změnu územního plánu Hlavního města 

Prahy, parc. č. 594, 596/1, 596/2, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc 

Tyrolka) (str. 10) 

  9. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 3873/1, 3874, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pivovarnická) (str. 11) 

10. Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků a staveb v areálu 

nemocnice Na Bulovce na k. ú. Libeň (vlastník Hlavní město Praha) za Areál 

kasáren Jana Žižky z Trocnova č.p. 20 na k. ú. Karlín v Praze 8 a další 

nemovitosti mimo území Prahy 8 (vlastník ČR – UZSVM) v rozsahu dle žádosti 

MHMP č.j. MHMP 1166738/2022 (str. 11) 

11. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc.č. 678/2 

(o výměře 21 m2) na k.ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) (k usn. 

č. Usn RMC 0616/2021) (str. 12) 

12. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu pozemku 

parc. č. 1083/80 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná) (str. 12) 

13. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu a následnému prodeji části 

pozemku parc. č. 3573/1 (o výměře cca 75 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(v blízkosti ul. Sokolovská) (k usn. č. Usn RMC 0153/2020) (str. 13) 

14. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu dvanácti částí pozemku 

parc. č. 585/89 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) dle vytyčovacího 

plánu (k usn. č. Usn RMC 0089/2020) (str. 13) 

15. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2591/77 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Učitelská) (str. 14) 

16. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k úplatnému převodu pozemku 

parc. č. 454/1 se stavbou č.p. 632 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Šaldova) 

(str. 14) 

17. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodloužení výpůjčky části pozemku 

parc. č. 889/11 o výměře 10 m2 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Rohanské 

nábřeží) (str. 15) 

18. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení 

Souboru staveb Městský okruh a Libeňská spojka č. 0081 a č. 8313 (k usn. 

č. Usn RMC 0093/2011 a č. usn RMC 0689/2011) (str. 15) 

19. Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení – Viladům Čimice, 

parc. č. 306 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. K Větrolamu) (str. 16) 
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20. Návrh vyjádření k Dokumentaci ke společnému povolení – Bytový dům 

K Ládví, parc. č. 431/3, 1065/4, 1119/1, 1119/2, 432/3, 1064, 431/4 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 16) 

21. Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí – III. změně 

územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavební záměr nazvaný „Obytný 

soubor Pekařova“, Praha 8 – Bohnice a Čimice, ul. Pekařova, č.j. MCP8 

033782/2022, spis.zn. MCP8 467562/2021/OV.Jb  ze dne 25. ledna 2022 

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

městské části Praha 8 na k. ú. Čimice a na k. ú. Bohnice v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0110/2021, č. Usn RMC 0248/2021, č. Usn RMC 0313/2021 

a č. Usn RMC 0073/2022) (str. 17) 

22. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu 

řízení – Novostavba bytového domu Residence Vinopalnická, parc. č. 1317, 

1318 na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 17) 

23. Návrh zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí, které je změnou stavby 

před dokončením ve společném řízení a které schvaluje stavební záměr změny 

stavby, která obsahuje přístavbu (dostavbu bytového domu na pozemku 

parc. č. 2567) s deseti bytovými jednotkami, vydaného na stavbu „Viladům 

Prosecká“ na pozemku parc. č. 2567, 2568, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0239/2022) (str. 18) 

24. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní 

řízení – Palmovka Park V a VI, parc. č. 3648/1, 3648/3, 3654/1 a další 

na k. ú.Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0320/2019) (str. 18) 

25. Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí, kterým byl 

schválen stavební záměr Novostavba bytového domu, parc. č. 325 na k. ú. Karlín 

Praze 8 (při ul. Křižíkova) (k usn. č. Usn RMC 0298/2021 

a č. Usn RMC 0074/2022) (str. 19) 

26. Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0618/2021 

ze dne 15. 12. 2021 na základě revokace usnesení Komise pro územní rozvoj 

a památkovou péči (str. 19) 

27. Návrh aktualizace Podkladové studie Labuťka (k usn. č. Usn RMC 0549/2020 

a č. Usn ZMC 035/2019) (str. 19) 

28. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0481/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností BEMETT Čimice, s.r.o. na straně 

druhé (k usn. č. Usn RMC 0470/2020) (str. 20) 

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

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

(str. 20) 

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

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

(str. 20) 

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

a společností Rezidence Vinopalnická s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019) (str. 21) 

32. Návrh uzavření Dohody o postoupení smlouvy o spolupráci 

č. 2021/0460/OURV.DPR mezi MČ Praha 8, Ing. Petrem Damborským, 

Ing. Janem Zabranským a společností SOL Rezidence s.r.o. (str. 21) 

33. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0511/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností IMU, s.r.o. na straně druhé 

(k usn. č. Usn RMC 0552/2021) (str. 21) 
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34. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti" na umístění 

a provozování stavby pod názvem akce "Připojení objektu U Meteoru 147/6, 

Praha 8" (str. 22) 

35. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 22) 

36.    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. 31) 

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. 31) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 8, 23 až 30) 

37. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 31) 

 

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 rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 8) 

a 

ozn. „C4“ Návrh úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti městské 

části Praha 8 na rok 2022 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022 

a č. Usn RMC 0389/2022) (str. 8), 

 

po projednání výše uvedeného 35. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení Rezidence 

Nad Rokoskou, parc. č. 669/23, 669/6, 669/7, 669/8, 669/9 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (str. 23), 

 

ozn. „C1“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (str. 23), 

 

ozn. „C2“ Návrh čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 8, Glowackého 6 

(str. 23), 

 

ozn. „C5“ 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. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 (str. 24), 
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ozn. „C6“ 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. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 (str. 24), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

městské části Praha 8 – NP č. 602, v domě čp. 396, v k. ú. Libeň 

a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8 (str. 25), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení 

při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 (str. 25), 

 

ozn. „C9“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0142/2022 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 23.03.2022 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" 

o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě (str. 25), 

 

ozn. „C10“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 

8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků 

parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2986/6, 2986/7, 2986/8, 

2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 2986/25, 2986/26, 2986/27, 

2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 2986/38, na k. ú. Libeň, 

obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0317/2022 a č. Usn ZMC 038/2022) 

(str. 26), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu věci movité" uzavřené 

dne 28. 6. 2022 na umístění mlžícího systému na místa městské části 

Prahy 8 (str. 26), 

 

ozn. „C12“ Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání", 

v objektu ve vlastnictví KAN 22-51, bytové družstvo, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch městské části Praha 8 – čp. 22, np. 502, na k. ú. Karlín 

a na adrese Karlínské náměstí 14, 186 00 Praha 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0099/2022) (str. 27),  

 

ozn. „C13“ Ke smírnému jednání s nájemci bytů v domě na adrese 

Vosmíkových 510/18, Praha 8 - Libeň a Bytovým družstvem 

Vosmíkových 18 v souvislosti se záměrem prodeje bytového domu (k usn. 

č. Usn RMC 0031/2022) (str. 27), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Dodávky elektrické energie pro MČ Praha 8 a její 

příspěvkové organizace" (str. 27), 
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ozn. „C15“ Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její 

příspěvkové organizace" (str. 28), 

 

ozn. „C16“ Návrh centralizovaného nákupu dodávek zemního plynu a elektrické 

energie na komoditní burze pro městskou část Praha 8 a její příspěvkové 

organizace pro rok 2023 (str. 28), 

 

ozn. „C17“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Odstranění stávající stavby - objekty 

autoservisu na pozemku parc. č. 4030/1, k. ú. Libeň, Praha 8" (str. 28), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a společností Oriental Gastro s.r.o. (str. 29), 

 

ozn. „C19“ Návrh uzavření 9 "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 0419/2012, č. Usn RMC 0228/2018, 

č. Usn RMC 0160/2021, č. Usn RMC 0784/2016, č. Usn RMC 0121/2020, 

č. Usn RMC 0031/2017 a č. Usn RMC 0392/2019) (str. 29), 

 

ozn. „C20“ 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. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování 

uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. č. Usn RMC 0291/2022) 

(str. 30), 

 

ozn. „C21“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi městskou částí Praha 8 

a spolkem Junák – český skaut, Skautský institut, z. s. (str. 30) 

a 

ozn. „C22“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektu obnovy parku Hercovka 

na pozemku parc. č. 648/1 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) a na pozemcích 

parc. č. 652/1, 654/1, 654/10 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené 

do správy MČ Praha 8), vše na k. ú. Libeň v Praze 8, s výsadbou stromové 

aleje a parku a dobou trvání 10 let (str. 30). 

 

K navrženému pořadu jednání 138. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 138. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 136. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. srpna 2022 

 

K zápisu ze 136. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. srpna 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 136. schůze, 

konané dne 8. srpna 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0359/2022) 

(materiál 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 0415/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí 

roku 2022 (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0416/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 36 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh rozpočtových 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 0417/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti 

městské části Praha 8 na rok 2022 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022 

a č. Usn RMC 0389/2022). 

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 0418/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 – 2026 

(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 0419/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh úpravy platu ředitelce Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské 

zahrady 4, paní Mgr. Věře Staňkové 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty 

MČ p. Mgr. Tatranského. 

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 0420/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 20/2 (o výměře 

cca 188 m2) a třech částí pozemku parc. č. 13/85 (o výměře cca 33,18 m2, 36,76 m2 

a 159 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (k usn. 

č. Usn RMC 0682/2017) 

 

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 0421/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1016/20 a 1016/23 

na k. ú. Čimice (ul. Žalovská a Křivenická), parc. č. 767/62 na k. ú. Karlín 

(ul. Rohanské nábřeží) a parc. č. 1874/4 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (ul. Březová) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Mutl a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0422/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření k iniciaci podnětu na změnu územního plánu Hlavního města Prahy, 

parc. č. 594, 596/1, 596/2, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc Tyrolka) 

 

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 0423/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 3873/1, 3874, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pivovarnická) 

 

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 0424/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemků a staveb v areálu nemocnice 

Na Bulovce na k. ú. Libeň (vlastník Hlavní město Praha) za Areál kasáren Jana Žižky 

z Trocnova č.p. 20 na k. ú. Karlín v Praze 8 a další nemovitosti mimo území Prahy 8 

(vlastník ČR – UZSVM) v rozsahu dle žádosti MHMP č.j. MHMP 1166738/2022 

 

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 0425/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 678/2 

(o výměře 21 m2) na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku) (k usn. 

č. Usn RMC 0616/2021) 

 

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 0426/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu pozemku 

parc. č. 1083/80 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0427/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu a následnému prodeji části 

pozemku parc. č. 3573/1 (o výměře cca 75 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti 

ul. Sokolovská) (k usn. č. Usn RMC 0153/2020) 

 

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 0428/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 14 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu dvanácti částí pozemku 

parc. č. 585/89 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) dle vytyčovacího plánu 

(k usn. č. Usn RMC 0089/2020) 

 

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 0429/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2591/77 

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

 

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 0430/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 454/1 se 

stavbou č.p. 632 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Šaldova) 

 

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 0431/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 17 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodloužení výpůjčky části pozemku 

parc. č. 889/11 o výměře 10 m2 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Rohanské nábřeží) 

 

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 0432/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 18 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k dokumentaci k územnímu řízení Souboru 

staveb Městský okruh a Libeňská spojka č. 0081 a č. 8313 (koncept 03/2022) (k usn. 

č. Usn RMC 0093/2011 a č. usn RMC 0689/2011) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

v textu usnesení. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0433/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 

Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení – Viladům Čimice, 

parc. č. 306 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. K Větrolamu) 

 

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 0434/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh vyjádření k Dokumentaci ke společnému povolení – Bytový dům K Ládví, 

parc. č. 431/3, 1065/4, 1119/1, 1119/2, 432/3, 1064, 431/4 na k. ú. Čimice v Praze 8 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0435/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 21 

Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí – III. změně 

územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavební záměr nazvaný „Obytný soubor 

Pekařova“, Praha 8 – Bohnice a Čimice, ul. Pekařova, č.j. MCP8 033782/2022, 

spis.zn. MCP8 467562/2021/OV.Jb  ze dne 25. ledna 2022 (dále jen Rozhodnutí), 

vydanému odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 

na k. ú. Čimice a na k. ú. Bohnice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0110/2021, 

č. Usn RMC 0248/2021, č. Usn RMC 0313/2021 a č. Usn RMC 0073/2022) 

 

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 0436/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 22 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení – 

Novostavba bytového domu Residence Vinopalnická, parc. č. 1317, 1318 

na k. ú. Libeň v Praze 8 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0437/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 23 

Návrh zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí, které je změnou stavby před dokončením 

ve společném řízení a které schvaluje stavební záměr změny stavby, která obsahuje 

přístavbu (dostavbu bytového domu na pozemku parc. č. 2567) s deseti bytovými 

jednotkami, vydaného na stavbu „Viladům Prosecká“ na pozemku parc. č. 2567, 2568, 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0239/2022) 

 

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 0438/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 24 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní řízení – 

Palmovka Park V a VI, parc. č. 3648/1, 3648/3, 3654/1 a další na k. ú.Libeň v Praze 8 

(k usn. č. Usn RMC 0320/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0439/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 25 

Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí, kterým byl schválen 

stavební záměr Novostavba bytového domu, parc. č. 325 na k. ú. Karlín Praze 8 

(při ul. Křižíkova) (k usn. č. Usn RMC 0298/2021 a č. Usn RMC 0074/2022) 

 

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 0440/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 26 

Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0618/2021 

ze dne 15. 12. 2021 na základě revokace usnesení Komise pro územní rozvoj 

a památkovou péči 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0441/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 27 

Návrh aktualizace Podkladové studie Labuťka (k usn. č. Usn RMC 0549/2020 

a č. Usn ZMC 035/2019) 

 

 

Materiál místostarosta MČ p. Vítek stáhl. 
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K bodu 28 

Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0481/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností BEMETT Čimice, s.r.o. na straně 

druhé (k usn. č. Usn RMC 0470/2020) 

 

 

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 0442/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 29 

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

Square Project 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 0443/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 30 

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

ROLANO 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 0444/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 31 

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

Rezidence Vinopalnická 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 0445/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 32 

Návrh uzavření Dohody o postoupení smlouvy o spolupráci č. 2021/0460/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8, Ing. Petrem Damborským, Ing. Janem Zabranským a společností 

SOL Rezidence s.r.o. 

 

 

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 0446/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 33 

Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0511/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností IMU, s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn RMC 0552/2021) 

 

 

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 0447/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 34 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti" na umístění 

a provozování stavby pod názvem akce "Připojení objektu U Meteoru 147/6, Praha 8" 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného 

radního MČ p. Ing. Slabihoudka. 

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 0448/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 35 

Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ)  

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného 

radního MČ p. Ing. Slabihoudka. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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K bodu 36 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 k projektové dokumentaci k 

územnímu řízení Rezidence Nad Rokoskou, parc. č. 669/23, 669/6, 669/7, 

669/8, 669/9 na k. ú. Libeň v Praze 8. 

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 0449/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 6 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty MČ 

p. Mgr. Tatranského uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C1
“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení 

§ 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

   

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 0450/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele místostarosty MČ 

p. Mgr. Tatranského uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C2
“ Návrh čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 8, 

Glowackého 6. 

   

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 0451/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C5
“ 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. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 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 0452/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C6
“ 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. 120, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 62, 186 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 0453/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

městské části Praha 8  – NP č. 602, v domě čp. 396, v k. ú. Libeň a na adrese 

Vacínova 5, 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 0454/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního 

určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros předložený návrhu usnesení stáhl 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C9
“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0142/2022 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 23.03.2022 k návrhu uzavření 2 "Nájemních 

smluv" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě. 

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 0455/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C10
“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské 

části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků 

parc. č. 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2986/4, 2986/5, 2986/6, 2986/7, 2986/8, 

2986/13, 2986/14, 2986/18, 2986/21, 2986/24, 2986/25, 2986/26, 2986/27, 

2986/28, 2986/30, 2986/31, 2986/35, 2986/37, 2986/38, na k. ú. Libeň, obec 

Praha (k usn. č. Usn RMC 0317/2022 a č. Usn ZMC 038/2022). 

   

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 0456/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření "Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu věci movité" 

uzavřené dne 28. 6. 2022 na umístění mlžícího systému na místa městské části 

Prahy 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 0457/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12
“ Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání", v objektu ve vlastnictví KAN 22-51, bytové družstvo, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch městské části Praha 8 – čp. 22, np. 502, na k. ú. Karlín a na adrese 

Karlínské náměstí 14, 186 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0099/2022). 

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 0458/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C13
“ Ke smírnému jednání s nájemci bytů v domě na adrese 

Vosmíkových 510/18, Praha 8 - Libeň a Bytovým družstvem Vosmíkových 18 

v souvislosti se záměrem prodeje bytového domu (k usn. 

č. Usn RMC 0031/2022). 

   

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 0459/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Dodávky elektrické energie pro MČ Praha 8 

a její příspěvkové organizace". 

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

 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 0460/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C15
“ Návrh uzavření "Smlouvy o centralizovaném zadávání" veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její 

příspěvkové organizace". 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 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 0461/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh centralizovaného nákupu dodávek zemního plynu 

a elektrické energie na komoditní burze pro městskou část Praha 8 a její 

příspěvkové organizace pro rok 2023. 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 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 0462/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C17
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Odstranění stávající stavby - 

objekty autoservisu na pozemku parc. č. 4030/1, k. ú. Libeň, Praha 8". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí 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 0463/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C18
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí 

Praha 8 a společností Oriental Gastro s.r.o. 

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 0464/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C19
“ Návrh uzavření 9 "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 0419/2012, č. Usn RMC 0228/2018, č. Usn RMC 0160/2021, 

č. Usn RMC 0784/2016, č. Usn RMC 0121/2020, č. Usn RMC 0031/2017 

a č. Usn RMC 0392/2019). 

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 0465/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C20
“ 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. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely 

ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. 

č. Usn RMC 0291/2022). 

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 0466/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C21
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi městskou částí 

Praha 8 a spolkem Junák – český skaut, Skautský institut, z. 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 0467/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C22
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektu obnovy parku 

Hercovka na pozemku parc. č. 648/1 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) 

a na pozemcích parc. č. 652/1, 654/1, 654/10 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy, 

svěřené do správy MČ Praha 8), vše na k. ú. Libeň v Praze 8, s výsadbou 

stromové aleje a parku a dobou trvání 10 let. 

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 0468/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 36 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 36 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 37 

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 7. září 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 7. září 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 138. schůzi Rady MČ ve 14:44 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0415/2022 až Usn RMC 0468/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D. 

uvolněný radní městské části Praha 8 

 


