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Z á p i s 

ze 31. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 14. srpna 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, 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, 

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, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Bc. Švarc (radní MČ). 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

31. 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 6 členů Rady MČ, radní MČ p. Bc. Švarc 

svoji nepřítomnost a pí Mgr. Ludková svůj pozdější příchod předem řádně omluvili. 

 

 

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 31. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 29. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 17. července 2019 (str. 5) 

  2. Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí 

roku 2019 (materiál pro ZMČ) (str. 5) 
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  3. Návrh "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části 

Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu do roku 2025" (str. 6) 

  4. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 2029/1 

(dle GP nově označeno jako 2029/3 o výměře 64 m2) a 2037/1 (dle GP nově 

označeno jako 2037/3 o výměře 140 m2) oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Žernosecká) (str. 7) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 958/47, včetně 

stavby na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Chotovická) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1227/64 

(o výměře cca 200 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Stírce) (str. 8) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2983/1 

(o výměře 15 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Kotlaskou) (k usn. 

č. Usn RMC 0795/2017) (str. 8) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2983/1 

(o výměře 15 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Kotlaskou) (k usn. 

č. Usn RMC 0795/2017) (str. 9) 

10. Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně (str. 9) 

11. Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených 

ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha·8 - oblast G" (str. 9) 

12. Návrh iniciace revitalizace Libeňské kosy (str. 11) 

13. Návrh dopravního řešení Palmovky: „Aktualizace dopravní analýzy oblasti 

Palmovka“ a podnět na změnu územního plánu „Stabilizace dopravního řešení 

Palmovka“ (str. 11) 

14. Návrh odkrytí Rokytky na Elsnicově náměstí (str. 12) 

15. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění 

a provozování kabelového vedení NN včetně telekomunikačního vedení 

do pozemků parc. č. 1307/5 a 1307/10, oba na k. ú. Troja a parc. č. 290/1, 

827/178, 827/179, 827/182, 827/195 a 827/264, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha 

(str. 12) 

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

břemene" pro umístění a provozování stavby přípojek kanalizace a horkovodu 

na pozemcích parc. č. 1310/5 a 1324/67, oba na k. ú. Troja, obec Praha (str. 12) 

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

břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení 

elektrické energie na pozemcích parc. č. 1310/5 a 1324/67 oba na k. ú. Troja, 

obec Praha (str. 13) 

18. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě v budově čp. 1151 na pozemku parc. č. 2364/147 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 13) 

19. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "Rozšíření sítě společnosti 

CentroNet, a.s. v okolí ulice Feřtekova, Praha 8, k. ú. Bohnice" (str. 14) 
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20. Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících 

k podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 399, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 399, na k. ú. Libeň 

a na adrese Sokolovská 196, 180 00 Praha 8 (str. 14) 

21. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0405/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 31. 7. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob 

a Městské části Praha 8 – v domě čp.·288, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 

17, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", 

a p. Lubošem Luciem (IČO: 408 02 523), se sídlem na adrese 

Bermanova 985/18, 196 00 Praha 9 - Čakovice, jako "nájemcem" (str. 15) 

22. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0074/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 20. února 2019, k návrhu 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. Bohnice, 181 00 Praha 8, na dobu neurčitou 

(str. 15) 

23. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 16) 

24. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu pozemků" č. 1396/2017 – 

SML (č.2017/0884/OD.SEK) (str. 19) 

25. Návrh přípravy 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 19) 

26. 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. 20) 

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. 6, 10, 16 až 19) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 4. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C2“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6), 

 

po projednání výše uvedeného 11. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikací" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Bezpečná osmička - služby elektronických komunikací 

pro městskou část Praha 8 a další organizace" (str. 10), 
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a 

ozn. „C5“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "PD – vybudování parkovacích stání 

v ulicích Střekovská, Štětínská, Poznaňská a Řešovská" (str. 10), 

 

po projednání výše uvedeného 23. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu 

neurčitou (str.16), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech 

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

Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou (str. 16), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění přístupu" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 145/66 (str. 17), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení 

pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. )17, 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "3 smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" na pozemku parc. č. 891 na k. ú. Bohnice, obec Praha 

pod názvem stavby "Rezidence Bohnická, na parc. č. 122/1 a 121/1, 

vše na k. ú. Bohnice" (str. 17), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

čp. 484, (samostatné místnosti S19, S16, S12, S10, S11, S09, S08, S07, 

S11, S06A, S06, S13, S27, S25, S26, S22, S23S24, S25A, S25B), 

na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 18), 

 

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

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

čp. 484, (samostatné místnosti S60, S62), na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 18), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 46/51 (str. 18), 

a 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích 

stanic pro elektromobily" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou 

společností Pražská energetika a.s. (str. 19), 
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K navrženému pořadu jednání 31. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 31. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 29. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 17. července 

2019 

 

K zápisu z 29. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 17. července 

2019 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 29. schůze, 

konané dne 17. července 2019, 

schválila jednomyslně (všemi 6 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí roku 

2019 (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 0407/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh "Rámcového harmonogramu prací na sestavě Rozpočtu městské části Praha 8 

na rok 2020 a střednědobého výhledu do roku 2025" 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0408/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0409/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 26 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0410/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 2029/1 (dle GP 

nově označeno jako 2029/3 o výměře 64 m2) a 2037/1 (dle GP nově označeno 

jako 2037/3 o výměře 140 m2) oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Žernosecká) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0411/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 958/47, včetně 

stavby na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Chotovická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického 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 vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0412/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1227/64 

(o výměře cca 200 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Stírce) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického 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 vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0413/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2983/1 

(o výměře 15 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Kotlaskou) (k usn. 

č. Usn RMC 0795/2017) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického 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 vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0414/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2983/1 

(o výměře 15 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Kotlaskou) (k usn. 

č. Usn RMC 0795/2017) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického 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 vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0415/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh odpuštění odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

 

Starosta MČ p. Gros materiál z projednávání na dnešní schůzi RMČ „stáhl“. 

 

 

 

K bodu 11 

Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských 

hřišť a sportovišť na území MČ Praha·8 - oblast G" 

 

Přizvaná: pí Mgr. Kopačková, v zastoupení vedoucího odboru právních služeb 

(OPS) ÚMČ, 

Omluven: p.  Knejfl, pověřený vedení 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 0416/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 26 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy 

o poskytování služeb elektronických komunikací" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Bezpečná osmička - služby elektronických 

komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace". 

Přizvaná: pí Mgr. Kopačková, v zastoupení vedoucího OPS ÚMČ, 

Omluvena: pí Bc. Hejná, pověřená vedením OI 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 0417/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD – vybudování 

parkovacích stání v ulicích Střekovská, Štětínská, Poznaňská a Řešovská". 

Přizvaná: pí Mgr. Kopačková, v zastoupení vedoucího OPS ÚMČ, 

Omluven: p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí OD 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 0418/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh iniciace revitalizace Libeňské kosy 

 

Přizvaný: 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 vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0419/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh dopravního řešení Palmovky: „Aktualizace dopravní analýzy oblasti Palmovka“ 

a podnět na změnu územního plánu „Stabilizace dopravního řešení Palmovka“ 

 

Přizvaný: 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 vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0420/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh odkrytí Rokytky na Elsnicově náměstí 

 

Přizvaný: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje OÚRV 

ÚMČ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D, jako předkladatel, materiál 

z projednávání na dnešní schůzi RMČ „stáhl“. 

 

 

K bodu 15 

Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění a provozování 

kabelového vedení NN včetně telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 1307/5 

a 1307/10, oba na k. ú. Troja a parc. č. 290/1, 827/178, 827/179, 827/182, 827/195 

a 827/264, vše na k. ú. Bohnice, obec Praha 

 

Přizvaný: 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 0421/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

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

pro umístění a provozování stavby přípojek kanalizace a horkovodu na pozemcích 

parc. č. 1310/5 a 1324/67, oba na k. ú. Troja, obec Praha 

 

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 0422/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 

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

pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie 

na pozemcích parc. č. 1310/5 a 1324/67 oba na k. ú. Troja, obec Praha 

 

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 0423/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 18 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě v budově čp. 1151 na pozemku parc. č. 2364/147 na k. ú. Kobylisy, 

obec Praha 

 

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 0424/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě pod názvem stavby "Rozšíření sítě společnosti CentroNet, a.s. 

v okolí ulice Feřtekova, Praha 8, k. ú. Bohnice" 

 

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 0425/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 399, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části 

Praha 8 – čp. 399, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 196, 180 00 Praha 8 

 

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 0426/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 21 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0405/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 31. 7. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních fyzických osob 

a Městské části Praha 8 – v domě čp.·288, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 17, 

186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a p. Lubošem 

Luciem (IČO: 408 02 523), se sídlem na adrese Bermanova 985/18, 196 00 Praha 9 - 

Čakovice, jako "nájemcem" 

 

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 0427/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0074/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 20. února 2019, k návrhu 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. Bohnice, 181 00 Praha 8, na dobu neurčitou 

 

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 0428/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 23 

Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ)  

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 

Informaci uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil a Rada MČ vzala informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 26 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, 

na dobu neurčitou. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0429/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

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

Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0430/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění přístupu" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 145/66 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0431/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0432/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "3 smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě" na pozemku parc. č. 891 na k. ú. Bohnice, obec 

Praha pod názvem stavby "Rezidence Bohnická, na parc. č. 122/1 a 121/1, 

vše na k. ú. Bohnice". 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0433/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

čp. 484, (samostatné místnosti S19, S16, S12, S10, S11, S09, S08, S07, S11, 

S06A, S06, S13, S27, S25, S26, S22, S23S24, S25A, S25B), na k. ú. Troja 

a na adrese Mazurská 2, 181˙00˙Praha˙8. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0434/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

čp. 484, (samostatné místnosti S60, S62), na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 Praha 8. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0435/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 46/51. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM 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 0436/2019, 

které je přílohou zápisu, (Ze 7 radních 

MČ přítomných hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 nehlasoval.) 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření "Smlouvy o spolupráci při výstavbě 

veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily" mezi Městskou částí Praha 8 

a akciovou společností Pražská energetika a.s.. 

   

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 0437/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 24 

Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu pozemků" č. 1396/2017 – SML 

(č.2017/0884/OD.SEK) 

 

 

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 0438/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25 

Návrh přípravy 6. zasedání Zastupitelstva 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 0439/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 26 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 byla uvedená aktuální písemná „Informace“ předložena. 

 

 

K bodu 26 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 27 

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 28. srpna 2019 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 28. srpna 2019 se souhlasem 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 31. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0407/2019 až Usn RMC 0439/2019 

 

 

 

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

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 

 


