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Z á p i s 

z 23. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 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“); 

 

pí  Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

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 Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluvena: pí  Mgr. Ludková (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:05 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 

místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 23. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 21. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. května 

2019 (str. 3) 

  2. Návrh ukončení platnosti „Memoranda o přátelství mezi pekingskou Městskou 

částí Fengtai z čínské lidové republiky a Městskou částí Praha 8“ (k usn. 

č. Usn RMC 0203/2016) (str. 3) 
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  3. Návrh souhlasu Městské části Praha 8 s uzavřením soudního smíru v právní věci 

žalobkyně Městské části Praha 8 proti žalované DEVELOPMENT ODRA 

BOHNICE s.r.o., o určení vlastnictví lávky, vedené u Obvodního soudu 

pro Prahu 8 pod sp.zn. 24 C 9/2019 (str. 4) 

  4. Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 "Redakční rada 

časopisu Osmička" (str. 4) 

  5. Návrh regulace provozování hazardních her na území hl. m. Prahy v návaznosti 

na aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné 

hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění pozdějších 

předpisů (k usn. č. Usn ZMC 034/2018) (str. 5) 

  6. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 5) 

  7. Návrh změny ve složení komisí Rady městské části Praha 8 (str. 5) 

  8. Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě o nájmu nemovitého majetku 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části 

Praha 8 - části pozemku parc. č. 3610, na k. ú. Libeň (str. 6) 

10. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0539/2018 Rady městské části Praha 8 

ze dne 7. 11. 2018, ve věci majetkového převodu Městské části Praha 8 – 

úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 626/119, o výměře 

45 m2, k. ú. Čimice v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 626/73, 

o výměře 323 m2, k. ú. Čimice, dle Geometrického plánu č. 1114-90/2018, 

ze dne 22. 8. 2018) (materiál pro ZMČ) (str. 6) 

  9. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy 

Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 626/119, o výměře 45 m2, k. ú. Čimice 

v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 626/73, o výměře 323 m2, 

k. ú. Čimice, dle Geometrického plánu č. 1114-90/2018, ze dne 22. 8. 2018 

(materiál pro ZMČ) (str. 7) 

11. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy 

Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 654/11, o výměře 2209 m2, k. ú. Libeň 

v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 654/1, o výměře 9891 m2, 

k. ú. Libeň, dle Geometrického plánu č. 4516-31/2018, ze dne 26. 4. 2018) 

(materiál pro ZMČ) (str. 7) 

12. Informace k plánovanému rozpočtu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů 

Městské části Praha 8 na rok 2019 (informace pro ZMČ) (str. 8) 

13. 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. 8) 
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K navrženému pořadu jednání 23. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 23. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 21. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. května 2019 

 

K zápisu z 21. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. května 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 21. schůze, 

konané dne 15. května 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh ukončení platnosti „Memoranda o přátelství mezi pekingskou Městskou částí 

Fengtai z čínské lidové republiky a Městskou částí Praha 8“ (k usn. 

č. Usn RMC 0203/2016) 

 

 

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 0272/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh souhlasu Městské části Praha 8 s uzavřením soudního smíru v právní věci 

žalobkyně Městské části Praha 8 proti žalované DEVELOPMENT ODRA 

BOHNICE s.r.o., o určení vlastnictví lávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 

pod sp.zn. 24 C 9/2019 

 

 

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 0273/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 "Redakční rada časopisu 

Osmička" 

 

 

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 0274/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh regulace provozování hazardních her na území hl. m. Prahy v návaznosti 

na aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, 

a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění pozdějších předpisů 

(k usn. č. Usn ZMC 034/2018) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský a Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0275/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

 

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 0276/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh změny ve složení komisí Rady městské části Praha 8 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl úpravu v návrhu usnesení. 

V diskusi vystoupili pp. Ing. Hřebík, Ph.D., Gros a JUDr. Vašák. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení a vyzval radní MČ 

k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0277/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě o nájmu nemovitého majetku 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části 

Praha 8 - části pozemku parc. č. 3610, na k. ú. Libeň 

 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

p. Ing. Bc. Eliáše 

 

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 0278/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0539/2018 Rady městské části Praha 8 

ze dne 7. 11. 2018, ve věci majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného 

převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy 

Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 626/119, o výměře 45 m2, k. ú. Čimice 

v Praze 8 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 626/73, o výměře 323 m2, 

k. ú. Čimice, dle Geometrického plánu č. 1114-90/2018, ze dne 22. 8. 2018) (materiál 

pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

p. Ing. Bc. Eliáše 

 

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 0279/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 

– pozemku parc. č. 626/119, o výměře 45 m2, k. ú. Čimice v Praze 8 (vzniklého 

oddělením z pozemku parc. č. 626/73, o výměře 323 m2, k. ú. Čimice, 

dle Geometrického plánu č. 1114-90/2018, ze dne 22. 8. 2018 (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

p. Ing. Bc. Eliáše 

 

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 0280/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 

– pozemku parc. č. 654/11, o výměře 2209 m2, k. ú. Libeň v Praze 8 (vzniklého 

oddělením z pozemku parc. č. 654/1, o výměře 9891 m2, k. ú. Libeň, 

dle Geometrického plánu č. 4516-31/2018, ze dne 26. 4. 2018) (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

p. Ing. Bc. Eliáše 

 

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 0281/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Informace k plánovanému rozpočtu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Městské 

části Praha 8 na rok 2019 (informace pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D., který uvedl že ve věci 

jedná s Brig. gen. Ing. Hlinovským. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 

 

 

K bodu 13  

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 jednají s magistrátem hl. m. Prahy 

o odkladu vrácení dotace k Nové Palmovce. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 23. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0272/2019 až Usn RMC 0281/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Tomáš   T a t r a n s k ý 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


