Zápis
ze 70. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 30. září 2020 od 14:00 hodin
v obřadní síni Libeňského zámku
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc a Ing. Hřebík,
Ph.D. (= 6 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní
MČ“);
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.
p.

Omluveni: pp. Mgr. Ludková (= 1 radní MČ),
Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
70. 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 6 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 70. schůze Rady MČ:
1.
2.

Schválení zápisu ze 68. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. září
2020 (str. 5)
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5)
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Návrh vyjádření k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 828/1, 828/2
na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ulice Vánkova) (str. 6)
Návrh vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku
parc. č. 1184/71 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) (str. 7)
Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1851/80 na k. ú. Kobylisy v Praze 8
(při ul. Ďáblická) (str. 7)
Návrh vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Rezidence
Vršní, parc. č. 1019/2, 1019/9, 1019/10, 1019/11 na k. ú. Kobylisy v Praze 8
(k usn. č. Usn RMC 0490/2017) (str. 8)
Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení Rezidence
u Sluncové na pozemcích parc. č. 708, 719/2, 693/244, všechny na k. ú. Karlín
v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0250/2018) (str. 8)
Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel
Dopravní podnik hl. m. Prahy) za pozemek parc. č. 2337/33 na k. ú. Nové Město
v Praze 8 (vlastník Hlavní město Praha), při ul. Na poříčí (str. 9)
Návrh vyjádření ke směně pozemků parc. č. 26/48, 891/4 (vlastník žadatel)
za pozemky parc. č. 914/21, 914/38 (vlastník Hlavní město Praha), všechny
na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ulic Vehlovická, Chlumínská a Mikovická)
(str. 9)
Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území MČ Praha 8 (vlastník žadatel)
za id. 160151/337500 pozemku parc. č. 1855/1 (vlastník Hlavní město Praha)
na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská) (str. 10)
Návrh vyjádření ke směně pozemku parc. č. 12/2 (vlastník žadatel) za část
pozemku parc. č. 850/1 (o výměře cca 24 m2, vlastník Hlavní město Praha),
oba na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Lužecká) (str. 10)
Návrh vyjádření k záměru umístění automyčky na části pozemku
parc. č. 1016/76 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Čimická) (str. 11)
Návrh podnětu Městské části Praha 8 vůči Hlavnímu městu Praze k učinění
veškerých kroků k vymístění betonárny z Rohanského ostrova, k. ú. Karlín
v Praze 8 (str. 11)
Návrh vyjádření ke změně územního plánu Z 2933/00, z PS na OB, za účelem
výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2591/87 (část) na k. ú. Kobylisy
v Praze 8 (při ul. Učitelská) (k usn. č. Usn RMC 0980/2013) (str. 12)
Návrh vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu –
Zenklova/Primátorská na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0494/2019
a č. Usn ZMC 035/2019) (str. 12)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti"
umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační
sítě pod názvem stavby "Optické připojení lokality Libeň, Praha 8 - I. etapa"
(str. 13)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti"
umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační
sítě pod názvem stavby "Optické připojení lokality Horní Libeň, Praha 8 I. etapa" (str. 14)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti"
umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační
sítě pod názvem stavby "Optické připojení lokality Horní Libeň, Praha 8 II. etapa" (str. 14)
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

Návrh prominutí a odpisu nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) v celkové
výši 2 009 585,71 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní
smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 15)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 123 024,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy,
Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 15)
Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části
pozemku parc. č. 827/13, k. ú. Bohnice (při ul. Kostřínská)
(str. 16)
Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi panem Zdeňkem Topinkou
jako "dárcem" a Městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí
finančního daru ve výši 15 000 Kč (str. 18)
Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8,
jako "dárcem", a spolkem R TEAM z.s., Praha 5 jako "obdarovaným" (str. 18)
Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem
pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým
příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí
Praha 8 (str. 19)
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. 20)
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. 20)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 6, 13, 16 až 18, 19
až 20)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 21)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. 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 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 6)
a
ozn. „C4“ Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů
hl. m. Prahy k Městské části Praha 8 na rok 2021 (str. 6),
po projednání výše uvedeného 15. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující
aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“:
ozn. „C5“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu aktualizace č. 5 Zásad
územního rozvoje hlavního města Prahy (str. 13),
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po projednání výše uvedeného 21. bodu pořadu jednání, aby byly projednány
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C“

Návrh textu Oznámení o změně smluvního vztahu a vzorových textů
Smluv o nájmu prostorů sloužících podnikání (a o poskytování speciálních
služeb), uzavíraných mezi Městskou částí Praha 8 a jednotlivými nájemci
prostorů v objektu polikliniky Mazurská, na adrese Mazurská 484/2,
Praha 8 – Troja (k usn. č. Usn RMC 0300/2020) (str. 16),

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8
– části pozemku parc. č. 1307/1, na k. ú. Troja v Praze 8 (str. 17),
ozn. „C8“ Návrh uzavření "Dohody o zrušení věcného břemene" mezi Městskou částí
Praha 8, jako oprávněným, a Bytovým družstvem Sokolovská 327/29
a společností Půdy Karlín s.r.o., jako povinnými, a k návrhu "Souhlasu se
změnou prohlášení vlastníka" (str. 17),
ozn. „C9“ 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, na dobu určitou (str. 17)
a
ozn. „C10“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech
s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou
(str. 18),
po projednání výše uvedeného 24. bodu pořadu jednání, aby byly projednány
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C1“ Návrh udělení předchozích souhlasů zřizovatele dle ustanovení § 37b
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (str. 19),
ozn. „C2“ Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - Základní
umělecká škola Folklorika Praha, s.r.o. a PED Academy School, základní
škola, s.r.o. (str. 19),
ozn. „C6“ Návrh udělení předchozích souhlasů zřizovatele dle ustanovení § 37b
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (str. 20)
a
ozn. „C11“ Návrh uzavření nájemní smlouvy č. 2020/0514/OURV. DPR
mezi obchodní
korporací
HANUX s.r.o.
jako "pronajímatelem"
a MČ Praha 8 a ČVUT Univerzitní centrum energeticky efektivních
budov, jako "nájemci" (str. 20).
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K navrženému pořadu jednání 70. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 70. schůze schválila jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu z 68. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. září 2020
K zápisu z 68. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. září 2020
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 68. schůze,
konané dne 9. září 2020, schválila
jednomyslně
(všemi
6 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 006/2020)
(informace pro ZMČ)
Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0399/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 25 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 006/2020) (informace pro ZMČ).
Omluvenáná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0400/2020,
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 stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu finančních
vztahů hl. m. Prahy k Městské části Praha 8 na rok 2021.
Přizvaný: p. Mgr.
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 0401/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh vyjádření k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 828/1, 828/2 na k. ú. Čimice
v Praze 8 (v blízkosti ulice Vánkova)
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 0402/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 4
Návrh vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemku parc. č. 1184/71
na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená)
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
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 0403/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5
Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1851/80 na k. ú. Kobylisy v Praze 8
(při ul. Ďáblická)
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 0404/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 6
Návrh vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení – Rezidence Vršní,
parc. č. 1019/2, 1019/9, 1019/10, 1019/11 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0490/2017)
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 0405/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení Rezidence u Sluncové
na pozemcích parc. č. 708, 719/2, 693/244, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0250/2018)
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 0406/2020,
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 8
Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel Dopravní
podnik hl. m. Prahy) za pozemek parc. č. 2337/33 na k. ú. Nové Město v Praze 8
(vlastník Hlavní město Praha), při ul. Na poříčí
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
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 0407/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 9
Návrh vyjádření ke směně pozemků parc. č. 26/48, 891/4 (vlastník žadatel)
za pozemky parc. č. 914/21, 914/38 (vlastník Hlavní město Praha), všechny
na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ulic Vehlovická, Chlumínská a Mikovická)
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 0408/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 10
Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území MČ Praha 8 (vlastník žadatel)
za id. 160151/337500 pozemku parc. č. 1855/1 (vlastník Hlavní město Praha)
na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Střížkovská)
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 0409/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 11
Návrh vyjádření ke směně pozemku parc. č. 12/2 (vlastník žadatel) za část pozemku
parc. č. 850/1 (o výměře cca 24 m2, vlastník Hlavní město Praha), oba na k. ú. Čimice
v Praze 8 (při ul. Lužecká)
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 0410/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 12
Návrh vyjádření k záměru umístění automyčky na části pozemku parc. č. 1016/76
na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Čimická)
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 0411/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 13
Návrh podnětu Městské části Praha 8 vůči Hlavnímu městu Praze k učinění veškerých
kroků k vymístění betonárny z Rohanského ostrova, k. ú. Karlín 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 0412/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 14
Návrh vyjádření ke změně územního plánu Z 2933/00, z PS na OB, za účelem
výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2591/87 (část) na k. ú. Kobylisy
v Praze 8 (při ul. Učitelská) (k usn. č. Usn RMC 0980/2013)
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 0413/2020,
které je přílohou zápisu.
(Ze 6 radních MČ přítomných
hlasování bylo:
5 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 15
Návrh vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu –
Zenklova/Primátorská na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0494/2019
a č. Usn ZMC 035/2019)
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 0414/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 25 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C5“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu
aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy.
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
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 0415/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 16
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění
a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě
pod názvem stavby "Optické připojení lokality Libeň, Praha 8 - I. etapa"
Omluvený: 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 0416/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 17
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění
a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě
pod názvem stavby "Optické připojení lokality Horní Libeň, Praha 8 - I. etapa"
Omluvený: 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 0417/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 18
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění
a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě
pod názvem stavby "Optické připojení lokality Horní Libeň, Praha 8 - II. etapa"
Omluvený: 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 0418/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 19
Návrh prominutí a odpisu nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši
2 009 585,71 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ)
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
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 0419/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 20
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 123 024,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8
(materiál pro ZMČ)
Omluvený: 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 0420/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 21
Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku
parc. č. 827/13, k. ú. Bohnice (při ul. Kostřínská)
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
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 0421/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 25 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh textu Oznámení o změně smluvního vztahu a
vzorových textů Smluv o nájmu prostorů sloužících podnikání (a o poskytování
speciálních služeb), uzavíraných mezi Městskou částí Praha 8 a jednotlivými
nájemci prostorů v objektu polikliniky Mazurská, na adrese Mazurská 484/2,
Praha 8 – Troja (k usn. č. Usn RMC 0300/2020).
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 0422/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 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 "Smlouvy o nájmu" nemovitého
majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy
Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 1307/1, na k. ú. Troja v Praze 8.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
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 0423/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh uzavření "Dohody o zrušení věcného břemene"
mezi Městskou částí Praha 8, jako oprávněným, a Bytovým družstvem
Sokolovská 327/29 a společností Půdy Karlín s.r.o., jako povinnými,
a k návrhu "Souhlasu se změnou prohlášení vlastníka".
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
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 0424/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C9“ 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, 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 0425/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu
v Domech s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu
neurčitou.
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 0426/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 22
Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi panem Zdeňkem Topinkou jako "dárcem"
a Městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí finančního daru
ve výši 15 000 Kč
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0427/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 23
Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem",
a spolkem R TEAM z.s., Praha 5 jako "obdarovaným"
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 0428/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 24
Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu
svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým
osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8
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 0429/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 25 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh udělení předchozích souhlasů 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 0430/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1
písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Základní umělecká škola Folklorika Praha, s.r.o. a PED Academy School,
základní škola, s.r.o.
Omluvený: 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 0431/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C6“ Návrh udělení předchozích souhlasů 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 0432/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C11“ Návrh uzavření nájemní smlouvy
č. 2020/0514/OURV. DPR mezi obchodní korporací HANUX s.r.o.
jako "pronajímatelem" a MČ Praha 8 a ČVUT Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov, jako "nájemci".
Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje
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 0433/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 6 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 25 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 25 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
Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že mimořádná schůze RMČ se uskuteční
ve středu 7. října 2020 od 14:00 hodin.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.
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vzala

K bodu 26
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 14. října 2020 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 14. října 2020 se souhlasem
na vědomí.

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 70. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0399/2020 až Usn RMC 0433/2020

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Jiří V í t e k
místostarosta Městské části Praha 8
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