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Z á p i s 
ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; 

Ing. Kroutil, Ing. Šašek a Ing. Matoušová (= 7 členů Rady městské části 
Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 
p.  Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný 

předseda kontrolního 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. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 
p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 

Host:  pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
Omluvena: pí  Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová (= 1 radní MČ). 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

120. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostu MČ p. MgA. Vilguse, Ph.D. 
  

Rada MČ schválila místostarostu MČ 
p. MgA. Vilguse, Ph.D. ověřovatelem 
zápisu ze své 120. schůze jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 120. schůze Rady MČ: 
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  1. Schválení zápisu ze 118. schůze Rady městské části Praha 8 konané 
dne 29. srpna 2018 (str. 5) 

  2. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu 
na pozemcích parc. č. 1518, 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1603/4, 1603/7, 1603/8, 
1603/9, 1603/10, 1603/11, 1603/13, 1829/2, 1829/3, 1829/5, všechny 
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Březiněveská) (k usn. 
č. Usn RMC 0145/2018) (str. 6) 

  3. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 962/6 na k. ú. Troja 
v Praze 8 (při ul. Pod Písečnou) z PS na OB-B (str. 6) 

  4. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru přístavby rodinného domu 
se změnou na bytový dům na pozemku parc. č. 2285 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 
(při ul. Klapkova) (str. 7) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1766/2 
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Uzavřená) (str. 7) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pro část pozemku parc. č. 625/26 
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (o výměře cca 800 m2), ze ZMK na OB 
(při ul. Řešovská) (str. 8) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2594/6, 
2594/8, 2594/10 a částí pozemku parc. č. 2594/1, všechny na k. ú. Libeň (lokalita 
Labuťka) (k usn. č. Usn RMC 0097/2018 a č. Usn RMC 0227/2018) (str. 8) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně částí pozemků 
parc. č. 1083/107 (ve vlastnictví Troja Real a.s.) a 1083/101 (ve vlastnictví 
HMP) všechny na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Písečná) (str.9 ) 

  9. 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. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 9) 

10. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 647/27 a 606/67, 
oba na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 10) 

11. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 
Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 
(U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 (str. 10) 

12. Návrh zrušení usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0366/2018 
ze dne 8. srpna 2018 ve věci navýšení odměn za výkon funkce členů okrskových 
volebních komisí (str. 18) 

13. Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8 
na rok 2019 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 
na rok 2019 (str. 11) 
Materiál k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

14. Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace 
a posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s předmětem plnění 
"Komunální služby Praha 8 pro rok 2019" (k usn. č. Usn RMC 0360/2018) 
(str. 18) 

15. Návrh ukončení nájemního vztahu mezi Servisním střediskem pro správu 
svěřeného majetku Městské části Praha 8 a Pedagogicko-psychologickou 
poradnou pro Prahu 7 a 8 (str. 18) 
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16. Návrh navýšení kapacit u některých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8 
(str. 19) 

17. 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. 19) 

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.                                                       ) 

18. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 20) 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 13. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C1“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 
plnění "Stavba nové bezmotorové komunikace K Pazderkám – Lodžská" 
(str. 11), 

 
ozn. „C2“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 
plnění "Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná" (str. 12), 

 
ozn. „C5“ Návrh projednání dokumentu "Urbanistická vize lokality Palmovecký 

kopec" (str. 12), 
 
ozn. „C6“ Návrh podání žádosti o poskytnutí mimořádné účelové investiční dotace 

v oblasti sportu pro městské části hl. m. Prahy na rok 2018 (str. 13), 
 
ozn. „C16“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu vlastního 

hlavního města Prahy, rezervy pro městské části hlavního města Prahy, 
zapracované v kapitole 10 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP 
(str. 13), 

 
ozn. „C7“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v budově 
bez čp./č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 
180 00 Praha 8 (str. 13), 
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ozn. „C8“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0353/2018 Rady městské části 
Praha 8 ze dne 25. 7. 2018, k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě 
o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
prostor č. 601, v budově bez č.p./č. ev., která je součástí pozemku 
parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8 (str. 14), 

 
ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
čp. 153, prostor č. 509, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 41, 
186 00 Praha 8 (str. 14), 

 
ozn. „C10“ Návrh vzorového textu "Smlouvy o nájmu" uzavírané mezi Městskou částí 

Praha 8 a jednotlivými uživateli částí pozemků parc. č. 394, parc. č. 395/1, 
parc. č. 396/1, parc. č. 396/3, parc. č. 396/4, k. ú. Libeň (str. 15), 

 
ozn. „C11“ 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. 2986/1, v k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 15), 

 
ozn. „C12“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, 

obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 
a Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části 
Praha 8, příspěvkovou organizací (str. 16), 

 
ozn. „C13“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu ve vlastnictví 

Bytového družstva Sokolovská 112/56 v likvidaci a jednotlivých vlastníků 
bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – 
čp. 112, prostor č. 508, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 56, 
186 00 Praha 8 (str. 16), 

 
ozn. „C14“ Návrh uzavření "Směnné smlouvy" o směně pozemku parc. č. 121/2 

("zahrada"), o výměře 66 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví 
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části 
Praha 8, za pozemek parc. č. 122/2 ("ostatní plocha"), o výměře 66 m2, 
na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví Rezidence Bohnická s.r.o. 
(IČO: 054 72 661), mezi Městskou částí Praha 8, jako "nabyvatelem 2", 
a společností Rezidence Bohnická s.r.o., jako "nabyvatelem 1" (k usn. 
č. Usn RMC 0270/2018 a č. Usn ZMC 018/2018) (str. 17) 

a 
ozn. „C15“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a akciovou společností Eurodražby.CZ a.s. (str. 17). 
 
  



 
 

strana 5/20 

 

 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 16. bodu 
pořadu jednání, byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 
 
ozn. „C“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 19), 
 
ozn. „C3“ Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" při objektu ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
na adrese Hovorčovická čp. 1281/11, 182 00 Praha 8 (str. 19) 

a 
ozn. „C4“ Návrh zapojení MČ Praha 8 do evropského čtyřletého projektu 

vyhlášeného Evropskou komisí na téma udržitelného rozvoje (str. 19). 
 

 Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že výše uvedený 12. bod 
navrženého programu jednání bude projednáván v rámci operativního projednávání. 
 

K navrženému pořadu jednání 120. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 
Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 120. schůze schválila jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 118. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. srpna 
2018 
 

K zápisu ze 118. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 29. srpna 2018 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 118. schůze, 
konané dne 29. srpna 2018, schválila. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 2 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu 
na pozemcích parc. č. 1518, 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1603/4, 1603/7, 1603/8, 1603/9, 
1603/10, 1603/11, 1603/13, 1829/2, 1829/3, 1829/5, všechny na k. ú. Kobylisy 
v Praze 8 (při ul. Březiněveská) (k usn. č. Usn RMC 0145/2018) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 
 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0412/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 3 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy pro pozemek parc. č. 962/6 na k. ú. Troja v Praze 8 
(při ul. Pod Písečnou) z PS na OB-B 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0413/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 4 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru přístavby rodinného domu se změnou 
na bytový dům na pozemku parc. č. 2285 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0414/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 5 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 1766/2 
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Uzavřená) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0415/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 6 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy pro část pozemku parc. č. 625/26 na k. ú. Bohnice 
v Praze 8 (o výměře cca 800 m2), ze ZMK na OB (při ul. Řešovská) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0416/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 7 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2594/6, 2594/8, 
2594/10 a částí pozemku parc. č. 2594/1, všechny na k. ú. Libeň (lokalita Labuťka) 
(k usn. č. Usn RMC 0097/2018 a č. Usn RMC 0227/2018) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0417/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 8 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně částí pozemků parc. č. 1083/107 
(ve vlastnictví Troja Real a.s.) a 1083/101 (ve vlastnictví HMP) všechny na k. ú. Troja 
v Praze 8 (při ul. Písečná) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0418/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 9 
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. Střížkov, 
182 00 Praha 8, na dobu určitou 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0419/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 10 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 647/27 a 606/67, oba na k. ú. Kobylisy, obec 
Praha 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0420/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 11 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 
(U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 
 
Přizvaný:   p.  Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 
 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0421/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 13 
Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2019 
a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2019 
 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0422/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 17 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C1“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Stavba nové bezmotorové komunikace K Pazderkám – 
Lodžská". 
Přizvaní: p.  Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, vedoucí odboru 

právních služeb (OPS) ÚMČ, 
 p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0423/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C2“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná". 
Přizvaní: p.  Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, vedoucí OPS 

ÚMČ, 
 p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí OD ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0424/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh projednání dokumentu "Urbanistická 
vize lokality Palmovecký kopec". 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0425/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C6“ Návrh podání žádosti o poskytnutí 
mimořádné účelové investiční dotace v oblasti sportu pro městské části 
hl. m. Prahy na rok 2018. 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0426/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C16“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 
o dotaci z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, rezervy pro městské části 
hlavního města Prahy, zapracované v kapitole 10 - rezerva na spolufinancování 
projektů EU/EHP. 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0427/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C7“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., 
která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0428/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C8“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0353/2018 Rady městské 
části Praha 8 ze dne 25. 7. 2018, k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě 
o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
prostor č. 601, v budově bez č.p./č. ev., která je součástí pozemku 
parc. č. 2982/11, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0429/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C9“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 – čp. 153, prostor č. 509, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 41, 
186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0430/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C10“ Návrh vzorového textu "Smlouvy o nájmu" uzavírané 
mezi Městskou částí Praha 8 a jednotlivými uživateli částí pozemků 
parc. č. 394, parc. č. 395/1, parc. č. 396/1, parc. č. 396/3, parc. č. 396/4, 
k. ú. Libeň. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0431/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.). 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C11“ 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. 2986/1, v k. ú. Libeň v Praze 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0432/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C12“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí 
Praha 8, obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o. 
a Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvkovou organizací. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0433/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C13“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu garáže" v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 112/56 v likvidaci a jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 112, 
prostor č. 508, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 56, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0434/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 proti přijetí návrhu.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C14“ Návrh uzavření "Směnné smlouvy" o směně pozemku 
parc. č. 121/2 ("zahrada"), o výměře 66 m2, na k. ú. Bohnice v Praze 8, 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské 
části Praha 8, za pozemek parc. č. 122/2 ("ostatní plocha"), o výměře 66 m2, 
na k. ú. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví Rezidence Bohnická s.r.o. 
(IČO: 054 72 661), mezi Městskou částí Praha 8, jako "nabyvatelem 2", 
a společností Rezidence Bohnická s.r.o., jako "nabyvatelem 1" (k usn. 
č. Usn RMC 0270/2018 a č. Usn ZMC 018/2018). 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0435/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C15“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí 
Praha 8 a akciovou společností Eurodražby.CZ a.s.. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0436/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
Operativní rozhodování Rady MČ 

 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 12, 14, 15, 16, C, C3, C4. 
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V diskusi vystoupil místostarosta MČ p. Nepil, který navrhl změny v materiálu 
ozn. „C“, předkladatel tohoto materiálu místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, 
MBA, se s těmito změnami ztotožnil. 
 

Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhů, 

                           1 se zdržel hlasování. 
 
 
K bodu 12 
Návrh zrušení usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0366/2018 
ze dne 8. srpna 2018 ve věci navýšení odměn za výkon funkce členů okrskových 
volebních komisí 
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0437/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
 
K bodu 14 
Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s předmětem plnění "Komunální služby 
Praha 8 pro rok 2019" (k usn. č. Usn RMC 0360/2018) 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0438/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 15 
Návrh ukončení nájemního vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného 
majetku Městské části Praha 8 a Pedagogicko-psychologickou poradnou 
pro Prahu 7 a 8 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0439/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 16 
Návrh navýšení kapacit u některých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 8 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0440/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
 
„C“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) - Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. 
Fichtner, MBA, 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0441/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C3“    Návrh uzavření „Smlouvy o nájmu" při objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – na adrese 
Hovorčovická čp. 1281/11, 182 00 Praha 8 - Místostarosta MČ 
p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0442/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C4“   Návrh zapojení MČ Praha 8 do evropského čtyřletého projektu vyhlášeného 

Evropskou komisí na téma udržitelného rozvoje - Místostarosta MČ 
p. MgA. Vilgus, Ph.D. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0443/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 17 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. 
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K bodu 17 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 18 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Starosta MČ p. Petrus uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 
Praha 8, plánované na středu dne 3. října 2018 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 3. října 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 120. schůzi Rady MČ ve 14:45 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0412/2018 až Usn RMC 0443/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
MgA. Petr   V i l g u s, Ph.D. 

místostarosta Městské části Praha 8 
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