Zápis
z 65. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 22. července 2020 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Slabihoudek, Bc. Švarc a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 4 členové 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,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
p.

Omluveni: pp. Mgr. Tatranský,
Mgr. Ludková,
Vítek (= 3 radní MČ),
Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ,
Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
65. 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 byli přítomni 4 členové Rady MČ.
Ověřovatel zápisu
Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ
uvolněného radního MČ p. Slabihoudka.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 65. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu z 63. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. června
2020 (str. 3)
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části
Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 3)
Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad rámec běžné
údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – čp. 201 na adrese Pod Čimickým
hájem 8, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 4)
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha – části
pozemku parc. č. 9/3, na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 4)
Návrh změny v komisi pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů
Rady městské části Praha 8 (str. 5)
Návrh
rozpočtového
opatření
Městské
části
Praha
8
(k usn.
č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 5)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 13/83,
18/1, 22/1, 22/2, 22/3 a 22/4 (o celkové výměře cca 1730 m2) a o udělení
oprávnění k realizaci stavby na části pozemků parc. č. 13/83, 13/21, 1385, 10/2,
1386, 13/22, 13/14, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/6, 23/7 (o celkové výměře
cca 9214 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Na Košince) (str. 6)
Návrh podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0614/OKS.DICTS (str. 6)
Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění provozní podpory Uniflow"
(str. 7)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se mění
nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění
pozdějších předpisů (str. 7)
Návrh usnesení č. Usn RMC 0293/2020 a k návrhu odstoupení od smlouvy
o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemena
č. 2017/0330/MO.DEP na pozemku parc. č. 606/48 na k. ú. Kobylisy, obec Praha
(str. 8)
Návrh uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj obce se
společností Immorent Orion, s.r.o. (str. 8)
Návrh uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a rozvoj obce se
společností Invalidovna Centrum, s.r.o. (str. 9)
Návrh uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Akvo Praha s.r.o.
(str. 9)
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. 11)
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Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že zařazuje na dnešní pořad jednání
dva body a to jako bod 15 - návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch,
dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast J" a jako bod 16 - návrh
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití
otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8
oblast I".
K navrženému pořadu jednání 65. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 65. schůze schválila jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu z 63. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. června 2020
K zápisu z 63. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. června 2020
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 63. schůze,
konané dne 24. června 2020, schválila
jednomyslně
(všemi
4 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 2
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části
Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 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 0315/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 3
Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad rámec běžné
údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
Městské části Praha 8 – čp. 201 na adrese Pod Čimickým hájem 8, na k. ú. Bohnice
v Praze 8
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 0316/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha – části pozemku
parc. č. 9/3, na k. ú. Libeň v Praze 8
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 0317/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5
Návrh změny v komisi pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů Rady
městské části Praha 8
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 0318/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 6
Návrh rozpočtového 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 0319/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 7
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 13/83, 18/1,
22/1, 22/2, 22/3 a 22/4 (o celkové výměře cca 1730 m2) a o udělení oprávnění
k realizaci stavby na části pozemků parc. č. 13/83, 13/21, 1385, 10/2, 1386, 13/22,
13/14, 18/1, 22/1, 22/2, 22/3, 23/6, 23/7 (o celkové výměře cca 9214 m2),
všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Na Košince)
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 0320/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 8
Návrh podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0614/OKS.DICTS
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 0321/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 9
Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Zajištění provozní podpory Uniflow"
Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ,
pí Bc. Hejná, pověřená vedením odboru informatiky (OI) 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 0322/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 10
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu "NAŘÍZENÍ", kterým se mění
nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů
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 0323/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 11
Návrh usnesení č. Usn RMC 0293/2020 a k návrhu odstoupení od smlouvy o právu
provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemena č. 2017/0330/MO.DEP
na pozemku parc. č. 606/48 na k. ú. Kobylisy, obec Praha
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 0324/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 12
Návrh uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj obce se
společností Immorent Orion, s.r.o.
Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D, vedoucí oddělení plánování a rozvoje OÚRV
ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. v zastoupení
předkladatele místostarosty MČ p. Vítka.
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 0325/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

strana 8/11

K bodu 13
Návrh uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rozvoj obce se
společností Invalidovna Centrum, s.r.o.
Omluvený: p. p.Ing. arch. Vacek, Ph.D, vedoucí oddělení plánování a rozvoje OÚRV
ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. v zastoupení
předkladatele místostarosty MČ p. Vítka.
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 0326/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 14
Návrh uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Akvo Praha s.r.o.
Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D, vedoucí oddělení plánování a rozvoje OÚRV
ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. v zastoupení
předkladatele místostarosty MČ p. Vítka.
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 0327/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 15
Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu
při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť
na území MČ Praha 8 oblast J"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
p. Knejfl, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP) 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 0328/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 16
Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu
při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky
s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť
na území MČ Praha 8 oblast I"
Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ,
p. Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0329/2020,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 4 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 17
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 65. schůzi Rady MČ ve 14:15 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0315/2020 až Usn RMC 0329/2020

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Tomáš S l a b i h o u d e k
uvolněný radní Městské části Praha 8
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