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Z á p i s 

ze 34. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v pátek dne 13. září 2019 od 9:00 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 Kendeová v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát 

starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, 

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

části (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, 

         JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

v 9:30 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 34. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 32. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. srpna 

2019 (str. 2) 

  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 857/1 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Pernerova) za část pozemku mimo Prahu 8 

na k. ú. Kyje (k usn. č. Usn RMC 0676/2017 a č. Usn RMC 0382/2019) (str. 3) 
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  3. Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č.137 k Rámcové dohodě na pořizování 

produktů Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností 

exe a. s., odštěpný závod (str. 3) 

  4. Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č.146 k Rámcové dohodě na pořizování 

produktů Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností 

exe a. s., odštěpný závod (str. 4) 

  5. Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – v domě čp. 97, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 65, 186 00 Praha 8 (str. 4) 

  6. Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní 

korporací CHARLESTON – restaurant, s.r.o. (IČO: 267 48 479), se sídlem 

na adrese Křižíkova 208/55, 186 00 Praha 8 – Karlín (str. 5) 

  7. Návrh udělení Plné moci společnosti AXON CONSULTING s.r.o. k zastupování 

MČ Praha 8 ve všech věcech týkajících se předání a převzetí celé stavby 

"Nová Palmovka" nacházející se na pozemcích parc. č. 4014/2 a 4014/7 

na k. ú. Libeň, resp. jejích součástí a příslušenství (str. 5) 

  8. Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0400/2019 

ze dne 17.07.2019 - změna vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" 

příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - 

Sociální a ošetřovatelské služby (materiál pro ZMČ) (str. 6) 

  9. Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 

(materiál pro ZMČ) (str. 6) 

10. 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. 7) 

 

K navrženému pořadu jednání 34. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 34. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 32. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. srpna 2019 

 

K zápisu ze 32. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 28. srpna 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 32. schůze, 

konané dne 28. srpna 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 857/1 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Pernerova) za část pozemku mimo Prahu 8 

na k. ú. Kyje (k usn. č. Usn RMC 0676/2017 a č. Usn RMC 0382/2019) 

 

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 0487/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č.137 k Rámcové dohodě na pořizování produktů 

Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností exe a.s., odštěpný 

závod 

 

Omluvená: pí Bc. Hejná, pověřená vedením odboru informatiky (OI) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Bc. Slobodník. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0488/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Prováděcí smlouvy č.146 k Rámcové dohodě na pořizování produktů 

Microsoft" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností exe a. s., odštěpný 

závod 

 

Omluvená: pí Bc. Hejná, pověřená vedením OI ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Bc. Slobodník. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0489/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – v domě čp. 97, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 65, 

186 00 Praha 8 

 

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 0490/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní 

korporací CHARLESTON – restaurant, s.r.o. (IČO: 267 48 479), se sídlem na adrese 

Křižíkova 208/55, 186 00 Praha 8 – Karlín 

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0491/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh udělení Plné moci společnosti AXON CONSULTING s.r.o. k zastupování 

MČ Praha 8 ve všech věcech týkajících se předání a převzetí celé stavby 

"Nová Palmovka" nacházející se na pozemcích parc. č. 4014/2 a 4014/7 na k. ú. Libeň, 

resp. jejích součástí a příslušenství 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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 0492/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0400/2019 

ze dne 17.07.2019 - změna vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové 

právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby (materiál pro ZMČ) 

 

 

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 0493/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu (materiál 

pro ZMČ) 

 

Přizvaný: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje 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 ve znění přílohy důvodové 

zprávy. (Mimo zápis k jednotlivým bodům přílohy důvodové zprávy.) 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0494/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10  

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. 

 

 

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 34. schůzi Rady MČ v 9:45 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0487/2019 až Usn RMC 0494/2019 

 

 

 

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

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 

 


