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Z á p i s 

ze 44. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané v pondělí dne 2. prosince 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“); 

 

p.  Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

pí Ing. Mařincová, 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. JUDr. Vašák, právník 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. Rambousek, tajemník ÚMČ, 

   Mgr. Šalek pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:15 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. Vítka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 44. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 42. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 20. listopadu 2019 (str. 3) 

  2. Návrh vypracování "Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8" 

(materiál pro ZMČ) (str. 3) 



 

 

strana 2/8 

 

 

  3. Návrh zřízení Fondu rozvoje městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 3) 

  4. Návrh rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu 

Městské části Praha 8 do roku 2025 (materiál pro ZMČ) (str. 2) 

  5. Návrh založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ (materiál pro ZMČ) 

(str. 4) 

  6. Návrh stanoviska k záměru hl. m. Prahy realizovat regulační světelné 

signalizační zařízení pro omezení vjezdu IAD ve směru od Bohnic do MČ Praha 

- Troja (str. 5) 

  7. 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) 

   

   Starosta MČ p. Gros navrhl doplnit pořad jednání schůze RMČ o další 

materiály, které budou projednány za 6. bodem navrženého programu jednání. A to: 

bod 7 - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy 

svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek 

parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a pozemku parc. 645, vše na k. ú. Libeň 

(materiál pro ZMČ, 

bod 8 - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2235 s domem čp. 616, a pozemku 

parc. č. 2236/3 (odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu 

č. 4745-219/2019 ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským 

inženýrem Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 

180 00 Praha 8 (materiál pro ZMČ), 

bod 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. 527/97 („ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, 

na k. ú. Střížkov, obec Praha (materiál pro ZMČ), 

a bod 10 - Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové 

organizace zřízené Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu. 

 Dále navrhl místo bodu 4 – Návrh rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2020 

a střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2025 (materiál pro ZMČ) 

projednat Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2020 (materiál 

pro ZMČ). 

 

K navrženému pořadu jednání 44. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 44. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 42. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. listopadu 

2019 

 

K zápisu ze 42. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. listopadu 

2019 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 44. schůze, 

konané dne 20. listopadu 2019, 

schválila jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh vypracování "Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8" (materiál 

pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje odboru 

územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

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

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit předložený návrh usnesení 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0662/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh zřízení Fondu rozvoje Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

Omluvený: 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 doporučil 

upravit návrh usnesení ve smyslu připomínky vznesené předkladatelem a vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0663/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2020 (materiál 

pro ZMČ) 

 

Přizvaná: 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 0664/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh založení „Nadačního fondu Vzdělaná Osmička“ (materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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 0665/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 5/8 

 

 

K bodu 6 

Návrh stanoviska k záměru hl. m. Prahy realizovat regulační světelné signalizační 

zařízení pro omezení vjezdu IAD ve směru od Bohnic do MČ Praha - Troja 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupili pp. Bc. Slobodník a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit předložený návrh usnesení 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0666/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného 

nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek 

parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a pozemku parc. 645, vše na k. ú. Libeň 

(materiál pro ZMČ)  

 

Přizvaný: 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 0667/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí 

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

Praha 8 – pozemku parc. č. 2235 s domem čp. 616, a pozemku parc. č. 2236/3 

(odděleného z pozemku parc. č. 2236 dle Geometrického plánu č. 4745-219/2019 

ze dne 6.11.2019 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem 

Ing. Milanem Dvořákem) vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 8 

(materiál pro ZMČ) 

 

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 0668/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

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. 527/97 („ostatní plocha“), o výměře 8325 m2, na k. ú. Střížkov, 

obec Praha (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaný: 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 0669/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové organizace zřízené 

Městskou částí Praha 8 - Osmička pro rodinu 

 

 

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 0670/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11  

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 

 

JUDr. Vašák – přítomným připomněl, že předklad materiálů na zastupitelstvo je 

ve středu 4. prosince. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval o současných krocích MČ Praha 8 ve věci 

kácení a probíhajících zemních prací v přírodním parku Draháň-Troja, 

prováděných společností Bendovka s.r.o. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 44. schůzi Rady MČ ve 14:45 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0652/2019 až Usn RMC 0670/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


