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Z á p i s 

z 87. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 14. dubna 2021 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (= 8 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 Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. 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 Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

87. 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 8 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 87. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 85. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. března 

2021 (str. 5) 

  2. Návrh "Plán rozvoje prorodinné/proseniorské politiky MČ Praha 8 v letech 

2020/2021" (str. 5) 

  3. Návrh jmenování výběrové komise pro poskytnutí dotací MČ Praha 8 v sociální 

oblasti na rok 2021 (str. 5) 
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  4. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 6) 

  5. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě "820151- Praha 8, Sokolovská, Pernerova, U Sluncové, 

Na Kopečku" na pozemcích parc. č. 693/122, 693/32, oba na k. ú. Karlín, obec 

Praha a 3584 na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 6) 

  6. 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 

"Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, 

na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - Kobylisy" (str. 7) 

  7.    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. 16) 

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. 16) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7 až 15) 

  8. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 16) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 6. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh úpravy způsobu vyúčtování nákladů ve vybraných domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 (str. 7), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření k Územní studii Palmovka na k. ú. Libeň a Karlín 

v Praze 8 (str. 8), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření ke studii Náměstí Bohumila Hrabala na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (str. 8), 

 

ozn. „C3“ Návrh vyjádření ke studii nástavby a přístavby bytového domu 

Zenklova 99, parc. č. 173, 174 na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 8), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření k Vizi sídliště Ďáblice na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 9), 

 

ozn. „C5“ Návrh změny v komisi pro sport, mládež a grantovou politiku Rady 

městské části Praha 8 (str. 9), 
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ozn. „C6“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0239/2020 Rady Městské části 

Praha 8 ze dne 10. června 2020 a k návrhu 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, na dobu určitou (str. 9), 

 

ozn. „C7“ 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, na dobu určitou (str. 10), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 112/56 v likvidaci (str. 10), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, 

obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 

a Bytovým družstvem Křižíkova 45 (str. 10), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Rámcové smlouvě" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení - sociální 

pohřby" (str. 11), 

 

ozn. „C11“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke zřízení práva stavby 

na pozemcích parc. č. 2566/1, 2567, 2568, 2569, všechny na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Frýdlantská) (k usn. č. Usn RMC 0008/2020) (str. 11), 

 

ozn. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků parc. č. 567, 

593, 595, 597, 3780, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8, oblast Pelc - 

Tyrolka (ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy) za pozemky 

mimo území Městské části Praha 8 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy) 

(k usn. č. Usn RMC 0087/2019) (str.11),  

 

ozn. „C13“ Návrh aktualizace vyjádření Městské části Praha 8 k částem pozemků 

parc. č. 3800/1 (o výměře cca 315 m2), parc. č. 1795/1 (o výměře 

cca 34 m2) a parc. č. 1803 (o výměře cca 75 m2), všechny na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (lokalita Nad Mazankou), na kterých má být realizován převod 

pozemků formou zřízení práva stavby (k usn. č. Usn RMC 0530/2017, 

č. Usn RMC 0183/2020 a č. Usn RMC 0335/2020) (str. 12), 

 

ozn. „C14“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 

parc. č. 2617/4 (o výměře 14 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. K Ovčínu) (str. 12), 

 

ozn. „C15“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k zamýšlenému výběrovému řízení 

na pronájem pozemku parc. č. 857/1 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Pernerova) (k usn. č. Usn RMC 0676/2017, 

č. Usn RMC 0382/2019 a č. Usn RMC 0487/2019) (str. 12), 

 

ozn. „C16“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 2364/507 (o výměře cca 5 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Opálkova) (str. 13), 
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ozn. „C17“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji dvou částí pozemku 

parc. č. 2982/1 (o výměře cca 58 m2 a cca 400 – 500 m2) na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (lokalita Kotlaska) (k usn. č. Usn RMC 0320/2017, 

č. Usn RMC 0795/2017, č. Usn RMC 0414/2019, č. Usn RMC 0289/2020, 

a č. Usn RMC 0544/2020) (str. 13), 

 

ozn. „C18“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2982/8, 

2982/9, části pozemku parc. č. 2982/1 (o výměře cca 327 m2), pozemku 

parc. č. 2982/7, 2982/17, 2982/18, části pozemku parc. č. 2982/1 

(o výměře cca 289 m2), pozemku parc. č. 2982/10, části pozemku 

parc. č. 2982/1 (o výměře cca 33 m2), pozemku parc. č. 2982/14, 2982/13, 

2982/15, 2982/20 a části pozemku parc. č. 2982/1 (o výměře cca 232 m2), 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska) (k usn. 

č. Usn RMC 0320/2017, č. Usn RMC 0795/2017, č. Usn RMC 0414/2019, 

č. Usn RMC 0289/2020, a č. Usn RMC 0544/2020) (str. 14), 

 

ozn. „C19“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k zachování dočasné účelové 

komunikace na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0381/2019, 

č. Usn RMC 0188/2020 a č. Usn RMC 0256/2020) (str. 14), 

 

ozn. „C20“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 2386/3 (o výměře cca 220 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Františka Kadlece) (k usn. č. Usn RMC 0019/2017, 

č. Usn RMC 0482/2017 a č. Usn RMC 0488/2017) (str. 15), 

 

ozn. „C21“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výpůjčce části pozemku 

parc. č. 1018/1 (o výměře cca 18 782 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 

(při ul. Na Průhonu) (k usn. č. Usn RMC 0297/2019 

a č. Usn RMC 0443/2020) (str. 15) 

a 

ozn. „C22“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a Bytovým družstvem Křižíkova 45 (str. 15). 

 

K navrženému pořadu jednání 87. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 87. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu z 85. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. března 2021 

 

K zápisu z 85. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. března 2021 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 85. schůze, 

konané dne 24. března 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh "Plán rozvoje prorodinné/proseniorské politiky MČ Praha 8 v letech 

2020/2021" 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Ludková. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0149/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh jmenování výběrové komise pro poskytnutí dotací MČ Praha 8 v sociální 

oblasti na rok 2021 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0150/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021) 

(informace pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros a navrhl jeho úpravu. 

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

radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0151/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě "820151- Praha 8, Sokolovská, Pernerova, U Sluncové, 

Na Kopečku" na pozemcích parc. č. 693/122, 693/32, oba na k. ú. Karlín, obec Praha 

a 3584 na k. ú. Libeň, obec Praha 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0152/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

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 "Rekonstrukce a nástavba budovy 

v užívání Městské policie hl. m. Prahy, na adrese Balabánova 1273/2, Praha 8 - 

Kobylisy" 

 

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

 p.  Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Gros a Slabihoudek.  

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0153/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh úpravy způsobu vyúčtování nákladů 

ve vybraných domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8. 

Omluvený: 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 0154/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyjádření k Územní studii Palmovka 

na k. ú. Libeň a Karlín v Praze 8. 

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

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (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 0155/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření ke studii Náměstí 

Bohumila Hrabala 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 0156/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh vyjádření ke studii nástavby 

a přístavby bytového domu Zenklova 99, parc. č. 173, 174 na k. ú. Libeň 

v Praze 8. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Hřebík, Ph.D. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0157/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření k Vizi sídliště Ďáblice 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 a navrhl jeho úpravu. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Hřebík, Ph.D. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0158/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh změny v komisi pro sport, mládež a grantovou politiku 

Rady městské části Praha 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 0159/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0239/2020 

Rady Městské části Praha 8 ze dne 10. června 2020 a k návrhu 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, na dobu určitou. 

Omluvený: 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 0160/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ 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, na dobu určitou. 

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

   

V diskusi vystoupili 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 0161/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 112/56 

v likvidaci. 

Omluvený: 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 0162/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8, obchodní korporací Správa tepelného hospodářství 

MČ Praha 8 s.r.o. a Bytovým družstvem Křižíkova 45. 

Omluvený: 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 0163/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Rámcové smlouvě" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení 

- sociální pohřby". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Janků, pověřená vedením odboru sociálních věcí (OSV) 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 0164/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

ke zřízení práva stavby na pozemcích parc. č. 2566/1, 2567, 2568, 2569, 

všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Frýdlantská) (k usn. 

č. Usn RMC 0008/2020). 

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 0165/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

ke směně pozemků parc. č. 567, 593, 595, 597, 3780, všechny na k. ú. Libeň 

v Praze 8, oblast Pelc - Tyrolka (ve vlastnictví Dopravního podniku 

hl. m. Prahy) za pozemky mimo území Městské části Praha 8 (ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy) (k usn. č. Usn RMC 0087/2019). 

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 0166/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh aktualizace vyjádření Městské části 

Praha 8 k částem pozemků parc. č. 3800/1 (o výměře cca 315 m2), 

parc. č. 1795/1 (o výměře cca 34 m2) a parc. č. 1803 (o výměře cca 75 m2), 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Mazankou), na kterých má být 

realizován převod pozemků formou zřízení práva stavby (k usn. 

č. Usn RMC 0530/2017, č. Usn RMC 0183/2020 a č. Usn RMC 0335/2020). 

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 0167/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C14
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji části pozemku parc. č. 2617/4 (o výměře 14 m2) na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. K Ovčínu). 

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 0168/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k zamýšlenému výběrovému řízení na pronájem pozemku parc. č. 857/1 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Pernerova) (k usn. č. Usn RMC 0676/2017, 

č. Usn RMC 0382/2019 a č. Usn RMC 0487/2019). 

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 0169/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k pronájmu části pozemku parc. č. 2364/507 (o výměře cca 5 m2) 

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

   

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 0170/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji dvou částí pozemku parc. č. 2982/1 (o výměře cca 58 m2 a cca 400 – 

500 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska) (k usn. 

č. Usn RMC 0320/2017, č. Usn RMC 0795/2017, č. Usn RMC 0414/2019, 

č. Usn RMC 0289/2020, a č. Usn RMC 0544/2020). 

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 0171/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji pozemku parc. č. 2982/8, 2982/9, části pozemku parc. č. 2982/1 

(o výměře cca 327 m2), pozemku parc. č. 2982/7, 2982/17, 2982/18, části 

pozemku parc. č. 2982/1 (o výměře cca 289 m2), pozemku parc. č. 2982/10, 

části pozemku parc. č. 2982/1 (o výměře cca 33 m2), pozemku 

parc. č. 2982/14, 2982/13, 2982/15, 2982/20 a části pozemku parc. č. 2982/1 

(o výměře cca 232 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Kotlaska) 

(k usn. č. Usn RMC 0320/2017, č. Usn RMC 0795/2017, 

č. Usn RMC 0414/2019, č. Usn RMC 0289/2020, a č. Usn RMC 0544/2020). 

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 0172/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k zachování dočasné účelové komunikace na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0381/2019, č. Usn RMC 0188/2020 a č. Usn RMC 0256/2020). 

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 0173/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k pronájmu části pozemku parc. č. 2386/3 (o výměře cca 220 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Františka Kadlece) (k usn. 

č. Usn RMC 0019/2017, č. Usn RMC 0482/2017 a č. Usn RMC 0488/2017). 

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 0174/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k výpůjčce části pozemku parc. č. 1018/1 (o výměře cca 18 782 m2) 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Průhonu) (k usn. č. Usn RMC 0297/2019 

a č. Usn RMC 0443/2020). 

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 0175/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C22
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a Bytovým družstvem Křižíkova 45. 

   

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 0176/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 A) 

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady 

městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

 

Přítomným uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena.  

 

 

K bodu 7 B) 

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

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

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

nebo dalších fyzických osob 

 

Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 

 

 

K bodu 8 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 

Praha 8, plánované na středu dne 24. dubna 2021 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 24. dubna 2021 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 87. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0149/2021 až Usn RMC 0176/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


