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Z á p i s 

z 26. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve čtvrtek dne 13. června 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty 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“); 

 

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. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp.  Mgr. Ludková, (= 1 radní MČ), 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:10 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 

uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 26. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 24. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. května 

2019 (str. 2) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 3) 
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  3. Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem na pozemcích parc. č. 3648/1, 3651/2, 3651/3, 3651/6, 3651/11, 

3651/12, 3651/13, 3652/1, 3652/2, 3652/4, 3652/5, 3654/1 vše na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (v blízkosti Libeňského mostu) (str. 3) 

  4. Návrh schválení "Prohlášení o spolupráci" mezi Městskou částí Praha 8 

a Institutem sociální práce (str. 4) 

  5. Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, na k. ú. Karlín 

a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 (str. 4) 

  6. Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0316/2019 ze dne 5. června 2019 

o výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku 

uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 

(VŘ ze dne 06.05.2019) (str. 5) 

   7. Různé 

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. 5) 

 

K navrženému pořadu jednání 26. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 26. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 24. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. května 2019 

 

K zápisu z 24. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. května 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 26. schůze, 

konané dne 29. května 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019) 

(informace pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl upravit přílohu předloženého 

návrhu usnesení. 

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

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0319/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem 

na pozemcích parc. č. 3648/1, 3651/2, 3651/3, 3651/6, 3651/11, 3651/12, 3651/13, 

3652/1, 3652/2, 3652/4, 3652/5, 3654/1 vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti 

Libeňského mostu) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0320/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh schválení "Prohlášení o spolupráci" mezi Městskou částí Praha 8 a Institutem 

sociální práce 

 

Přizvaná:  pí Mgr. Holíková, pověřená vedením odboru zdravotnictví a sociálních 

služeb (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky 

MČ pí Mgr. Ludkové. 

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 0321/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 625, na k. ú. Karlín 

a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0322/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0316/2019 ze dne 5. června 2019 o výběru 

nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní 

smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 06.05.2019) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0323/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7  

Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, místostarostů 

městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu 

městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 

nebo dalších fyzických osob 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že ve středu 19. června od 14 hodin se 

bude konat mimořádná schůze rady. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 26. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0319/2019 až Usn RMC 0323/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c 

Uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


