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Z á p i s 

ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 23. listopadu 2022od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Vítek, Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. Cibulka, DiS., 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Ing. Slabihoudek, Mgr. et Mgr. 

BcA. Solomonová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

p.   Mgr. Štěrba, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a předseda 

finančního výboru (FV) ZMČ,  

pí Kendeová v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát 

starosty odboru kancelář starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 

(ÚMČ), 

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

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková (= 1 radní MČ), 

   JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ, 

       JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostu MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 4. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 2. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 9. listopadu 2022 (str. 4) 

  2. Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 4) 
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  3. Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, 

zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků 

na platy zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených 

městskou částí Praha 8, na rok 2022 (str. 6) 

  4. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" 

pro umístění nové distribuční sítě - kabelů NN na pozemku parc. č. 557/5 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 6) 

  5. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě" umístění nových rozvaděčů na stávající vedení při ul. Štětínská, Dolákova 

a Hackerova (str. 6) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemena" umístění kanalizační přípojky a kabelů NN pod názvem akce "Bytový 

dům U Měšťanských škol" na pozemku parc. č. 557/5 na k. ú. Kobylisy, obec 

Praha (str. 7) 

  7.    Různé 

A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí 

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

(str. 9) 

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. 9) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 4 až 5 a 7 až 9) 

  8. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 10) 

 

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. „C4“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 4), 

 

ozn. „C5“ Návrh úpravy odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí 

Praha 8, na rok 2022 (str. 5), 

 

ozn. „C6“ Návrh odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených městskou částí Praha 8, 

na rok 2023 (str. 5), 

a 

ozn. „C10“ Návrh úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti městské 

části Praha 8 na rok 2022 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022, 

č. Usn RMC 0389/2022 a č. Usn RMC 0418/2022) (str. 5), 
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po projednání výše uvedeného 6. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2023 a Rámcového 

plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2023 (informace 

pro ZMČ) (str. 7), 

 

ozn. „C1“ Návrh delegování zástupců městské části Praha 8 na valné hromady 

akciové společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a. s. (materiál pro ZMČ) 

(str. 7), 

 

ozn. „C2“ 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, vyčleněném pro účely ubytování 

uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. č. Usn RMC 0118/2022 

a č. Usn RMC 0291/2022) (str. 8), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu bytu 

z programu sociálního bydlení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, kterým se mění 

plnění poskytovaná s užíváním bytu (k usn. č. Usn RMC 0486/2022) 

(str. 8), 

 

ozn. „C7“ Návrh vydání "Dodatku č. 5" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické 

osoby (organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 8), 

 

ozn. „C8“ Návrh jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13 

(str. 9) 

a 

ozn. „C9“ Návrh poskytnutí odměn ředitelům základních škol (ZŠ) a mateřských škol 

(MŠ) s právní subjektivitou, zřízených městskou částí Praha 8, za úspěšné 

splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů 

ve II. pololetí 2022 (str. 9). 

 

K navrženému pořadu jednání 4. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 4. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 4/10 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 2. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. listopadu 

2022 

 

K zápisu ze 2. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. listopadu 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 2. schůze, 

konané dne 9. listopadu 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0588/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) a navrhl úpravu v příloze 

usnesení. 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí EO ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0589/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh úpravy odpisových plánů hmotného a nehmotného 

majetku příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou 

částí Praha 8, na rok 2022. 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0590/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí 

Praha 8, na rok 2023. 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0591/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské 

činnosti městské části Praha 8 na rok 2022 (k usn. č. Usn ZMC 002/2022, 

č. Usn RMC 0389/2022 a č. Usn RMC 0418/2022). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0592/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, 

zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků na platy 

zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených městskou částí 

Praha 8, na rok 2022 

 

 

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 0593/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" 

pro umístění nové distribuční sítě - kabelů NN na pozemku parc. č. 557/5 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha 

 

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

 

Materiál místostarosta MČ p. Nepil stáhl. 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" 

umístění nových rozvaděčů na stávající vedení při ul. Štětínská, Dolákova 

a Hackerova 

 

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

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0594/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 7/10 

 

 

K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena" 

umístění kanalizační přípojky a kabelů NN pod názvem akce "Bytový dům 

U Měšťanských škol" na pozemku parc. č. 557/5 na k. ú. Kobylisy, obec Praha 

 

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

 

Materiál místostarosta MČ p. Nepil stáhl. 

 

 

K bodu 7 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2023 

a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2023 

(informace pro ZMČ). 

   

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0595/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh delegování zástupců městské části Praha 8 na valné 

hromady akciové společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a. s. (materiál 

pro ZMČ) 

   

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0596/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C2
“ 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, vyčleněném pro účely 

ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny (k usn. 

č. Usn RMC 0118/2022 a č. Usn RMC 0291/2022). 

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

   

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0597/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu bytu 

z programu sociálního bydlení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, kterým se mění plnění 

poskytovaná s užíváním bytu (k usn. č. Usn RMC 0486/2022). 

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

   

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0598/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky MČ pí Mgr. Ludkové 

uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh 

vydání "Dodatku č. 5" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby 

(organizace) zřízené městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

   

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0599/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh jmenování ředitelky Mateřské školy, 

Praha 8, Na Pěšinách 13. 

   

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0600/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh poskytnutí odměn ředitelům 

základních škol (ZŠ) a mateřských škol (MŠ) s právní subjektivitou, zřízených 

městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 

významných pracovních úkolů ve II. pololetí 2022. 

   

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0601/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 7 A) 

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

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

 

Přítomným uvedená aktuální písemná „Informace“ nebyla předložena.  

 

 

K bodu 7 B) 

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

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

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

nebo dalších fyzických osob 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že mimořádná schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 30. listopadu 2022 od 14:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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K bodu 8 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

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

Praha 8, plánované na středu dne 7. prosince 2022 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 7. prosince 2022 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 4. schůzi Rady MČ ve 14:10 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0588/2022 až Usn RMC 0601/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D. 

místostarosta městské části Praha 8 

 


