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Z á p i s 
ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D.; Ing. Kroutil, 

Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, Ing. Šašek a Ing. Matoušová 
(= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 
p.  Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný 

předseda kontrolního 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. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 
p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 

Host:  pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
Omluveni: p. Nepil (= 1 radní MČ). 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

121. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

radního MČ p. Ing. Šaška. 
  

Rada MČ schválila radního MČ 
p. Ing. Šaška ověřovatelem zápisu 
ze své 121. schůze.  
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 proti schválení.) 
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Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 121. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu ze 119. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 5. září 

2018 (str. 6) 
  2. Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "PD - Vybudování parkovacích stání v ulicích 
Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská" (str. 6) 

  3. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění 
"Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2" (str. 7) 

  4. Návrh uzavření "Dohody o smírném řešení sporu" mezi společností Komwag, 
podnik čistoty a údržby města, a.s., a Městskou částí Praha 8 (str. 7) 

  5. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné 
zakázky s předmětem plnění "Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2018" (str. 8) 

  6. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, 
č. DOT/04/03/006856/2018 související s poskytováním sociálních služeb 
příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (str. 12) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci – Instalace 
kogenerační jednotky v areálu hotelu Artemis na pozemku parc. č. 739/3 
na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. U Sluncové) (str. 13) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1833, 1834, 
1835 a 1837 a spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1836/1, 1839/1, 
1839/6, 4071/11, 4085/1, 4085/4, 4085/5, 4089/1, 4089/3, všechny na k. ú. Libeň 
v Praze 8 (při ulici Liberecká) (str. 13) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 
parc. č. 2621/94 (o výměře cca 80 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 
(při ul. Šimůnkova) (str. 14) 

10. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty" za účelem 
příchodu/příjezdu a odchodu/odjezdu na pozemcích 2190/1 a 2189/1 
oba na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 14) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě označené "Napojení objektu čp. 785, ulice Lindavská a čp. 890, 
ulice Vánková na optickou síť UPC ČR, s.r.o., Praha 8" na k. ú. Bohnice (str. 15) 

12. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické 
osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 
(str. 19) 

13. Návrh uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných 
z provozování Zóny placeného stání na území Městské části Praha 8 (str. 20) 

14. Návrh přípravy ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, 
plánovaného na 14. listopadu 2018 (str. 20) 

15. Návrh projednání studie "Bezpečné cesty do školy - ZŠ a MŠ Dolákova 
a ZŠ Don Bosco" (str. 21) 
Materiál k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

16. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 (SOS Praha 8) (str. 21) 

17. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, 
č. DVS/04/03/006765/2018 související s poskytováním sociálních služeb 
příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 (str. 22) 
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18. Návrh zpracování a předložení projektu "Výstavba a modernizace zařízení 
na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery) v Praze 8" do 104. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí (str. 22) 

19. Návrh souhlasu s udělením plné moci v zastupování Městské části Praha 8 
v rámci podání projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění 
a využití odpadu (podzemní kontejnery) v Praze 8" do 104. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí (str. 22) 

20. Návrh II. revokace usnesení č. Usn RMC 0088/2018 ze dne 7. března 2018 Rady 
městské části Praha 8 k návrhu rozdělení objemu finančních prostředků na platy 
zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 
na rok 2018 (str. 22) 

21. 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. 23) 

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. 23) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 8 až 12, 15 až 19, 23) 
22. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 24) 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 5. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 
plnění "Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu 
ke kopírovacím strojům a tiskárnám pro potřeby ÚMČ Praha 8" (str. 3), 

 
ozn. „C1“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Výstavba parku s volným pohybem psů 
s agility prvky v ul. Sokolovská" (str. 8), 

 
ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Projekt úprav veřejného prostranství v okolí 
křižovatky Palmovka" (str. 9), 

 
ozn. „C4“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s předmětem plnění 

"Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace" 
a o uzavření "Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu" (str. 9), 

 
ozn. „C6“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního vztahu" ke "Smlouvě 

o dílo" s předmětem plnění "Rekonstrukce střešní krytiny a fasády 
na adrese Uzavřená 10, Praha 8 - Kobylisy" (str. 10), 
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ozn. „C12“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního vztahu" ke "Smlouvě 
o dílo" s předmětem plnění "Rekonstrukce fasády na adrese 
Březinova 485/18, Praha 8 - Karlín" (str. 10), 

 
ozn. „C18“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku a náměstí Krakov" 
(str. 11), 

 
ozn. „C21“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Přestavba objektu bez č.p. na pozemku 
parc. č. 2364/85, k. ú. Kobylisy" (str. 4), 

 
ozn. „C2“ Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (str. 11), 
 
ozn. „C13“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ) (str. 11), 
a 
ozn. „C17“ Návrh na prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně organizaci Lob Sports Academy, z.s. (k usn 
č. Usn RMC 0278/2018) (materiál pro ZMČ) (str. 12), 

 
po projednání výše uvedeného 11. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního 
a podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku 
parc. č. 585/340 na k. ú. Bohnice, obec Praha (str. 15), 

 
ozn. „C7“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Libeň a Kobylisy (str. 16), 
 
ozn. „C8“ Návrh vyslovení souhlasu s předáním 2 "Žádostí o bydlení ze sociálních 

důvodů" Magistrátu hl. města Prahy (str. 16), 
 
ozn. „C9“ Návrh uzavření 10 "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 (k usn. č. Usn RMC 0097/2012, č. Usn RMC 0212/2014, 
č. Usn RMC 0893/2014, č. Usn RMC 0550/2014, č. Usn RMC 0115/2015, 
č. Usn RMC 0006/2016, č. Usn RMC 0788/2016,  č. Usn RMC 0446/2017 
a č. Usn RMC 0523/2017) (str. 17), 

 
ozn. „C10“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu 
na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 



 
 

strana 5/24 

 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" 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. 18), 

 
ozn. „C19“ 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. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 5), 

a 
ozn. „C20“ Návrh dílčí revokace usnesení č. 61/55.RMČ/2005 ze dne 2. února 2005 

a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy 
Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou (str. 18), 

 
Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 20. bodu 

pořadu jednání, byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 
 
ozn. „C14“ Návrh rozhodnutí o nevyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení 

VYSSPA Sports Technology s.r.o. (IČO: 279 67 638), se sídlem na adrese 
Skladová 6, 326 00 Plzeň proti zadávacím podmínkám v zadávacím řízení 
veřejné zakázky s názvem "Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, 
Praha 8" (str. 23), 

 
ozn. „C15“ Návrh vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběru nejvhodnější 

nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba 
sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, Praha 8" a uzavření "Smlouvy o dílo" 
(k usn. č. Usn RMC 0400/2018) (str. 23), 

a 
ozn. „C16“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace ostrůvků zeleně v oblasti 
ul. Zenklova, Praha 8" (str. 23). 

 
Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že z projednávání na dnešní schůzi 

RMČ jsou stažené výše uvedené materiály ozn. „C“, „C19“ a „C21“. Dále informoval, 
že bude zařazen materiál ozn. „C22“ - Návrhu uzavření dohody o ukončení nájmu 
"Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání", v objektu ve vlastnictví Bytového 
družstva Karlínské náměstí 2, a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v 
rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 
Městské části Praha 8 – NP č. 501, čp. 156, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské 
náměstí 2, 186 00 Praha 8, který bude projednáván za materiálem ozn. „C20“ 
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K navrženému pořadu jednání 121. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 
Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 121. schůze schválila jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 119. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 5. září 2018 
 

K zápisu ze 119. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 5. září 2018 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 119. schůze, 
konané dne 5. září 2018, schválila.  
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
 
K bodu 2 
Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "PD - Vybudování parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, 
Eledrova, Feřtekova a Řešovská" 
 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 
 p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0444/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 3 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění "Stavební 
úpravy bezmotorové komunikace A2" 
 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0445/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 
radní MČ pí Ing. Kroutil, která 
v předsálí vyřizovala neodkladnou 
záležitost.) 

 
 
K bodu 4 
Návrh uzavření "Dohody o smírném řešení sporu" mezi společností Komwag, podnik 
čistoty a údržby města, a.s., a Městskou částí Praha 8 
 
Přizvané: pí Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ, 
 pí  Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0446/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 
radní MČ pí Ing. Kroutil, která 
v předsálí vyřizovala neodkladnou 
záležitost.) 
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K bodu 5 
Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2018" 
 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
 p.  Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 
 
Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0447/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 
radní MČ pí Ing. Kroutil, která 
v předsálí vyřizovala neodkladnou 
záležitost.) 

 
 
K bodu 21 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě 
o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba parku 
s volným pohybem psů s agility prvky v ul. Sokolovská". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0448/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 
radní MČ pí Ing. Kroutil, která 
v předsálí vyřizovala neodkladnou 
záležitost.) 
 



 
 

strana 9/24 

 

 

Místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě 
o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projekt úprav 
veřejného prostranství v okolí křižovatky Palmovka". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0449/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 
radní MČ pí Ing. Kroutil, která 
v předsálí vyřizovala neodkladnou 
záležitost.) 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C4“ Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky s předmětem plnění "Dodávky zemního plynu pro MČ Praha 8 a její 
příspěvkové organizace" a o uzavření "Smlouvy o sdružených službách 
dodávky plynu". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvený: p.  Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0450/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
(Hlasování nebyla přítomna uvolněná 
radní MČ pí Ing. Kroutil, která 
v předsálí vyřizovala neodkladnou 
záležitost.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 

místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C6“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního 
vztahu" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění "Rekonstrukce střešní krytiny 
a fasády na adrese Uzavřená 10, Praha 8 - Kobylisy". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0451/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 

místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C12“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního 
vztahu" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění "Rekonstrukce fasády 
na adrese Březinova 485/18, Praha 8 - Karlín". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0452/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C18“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" 
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku 
a náměstí Krakov". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0453/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 
písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0454/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 
Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018) (informace pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0455/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C17“ Návrh na prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení 
rozpočtové kázně organizaci Lob Sports Academy, z.s. (k usn 
č. Usn RMC 0278/2018) (materiál pro ZMČ). 
Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 
   
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0456/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 6 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, 
č. DOT/04/03/006856/2018 související s poskytováním sociálních služeb 
příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 
 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0457/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 7 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci – Instalace 
kogenerační jednotky v areálu hotelu Artemis na pozemku parc. č. 739/3 
na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. U Sluncové) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ) 

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 
 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D., Petrus a Ing. Zikmundová. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0458/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 8 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1833, 1834, 1835 
a 1837 a spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1836/1, 1839/1, 1839/6, 4071/11, 
4085/1, 4085/4, 4085/5, 4089/1, 4089/3, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici 
Liberecká) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0459/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 9 
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/94 
(o výměře cca 80 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Šimůnkova) 
 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0460/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.). 

 
 
K bodu 10 
Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty" za účelem 
příchodu/příjezdu a odchodu/odjezdu na pozemcích 2190/1 a 2189/1 
oba na k. ú. Libeň, obec Praha 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení 

předkladatele místostarosty MČ p. Nepila. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0461/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 11 
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
označené "Napojení objektu čp. 785, ulice Lindavská a čp. 890, ulice Vánková 
na optickou síť UPC ČR, s.r.o., Praha 8" na k. ú. Bohnice 
 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení 

předkladatele místostarosty MČ p. Nepila. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0462/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 21 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 

místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního 
a podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 585/340 
na k. ú. Bohnice, obec Praha. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0463/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 
místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 
v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Libeň a Kobylisy. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0464/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 

místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh vyslovení souhlasu s předáním 2 "Žádostí 
o bydlení ze sociálních důvodů" Magistrátu hl. města Prahy. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0465/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
  



 
 

strana 17/24 

 

 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 
místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh uzavření 10 "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 (k usn. č. Usn RMC 0097/2012, č. Usn RMC 0212/2014, 
č. Usn RMC 0893/2014, č. Usn RMC 0550/2014, č. Usn RMC 0115/2015, 
č. Usn RMC 0006/2016, č. Usn RMC 0788/2016, č. Usn RMC 0446/2017 
a č. Usn RMC 0523/2017). 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0466/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 

místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové 
výši 118 067,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní 
smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ). 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0467/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení předkladatele 
místostarosty MČ p. Nepila, uvedl aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C11“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" 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. Petrus 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0468/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 

 
Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová, v zastoupení předkladatele 

místostarosty MČ p. Nepila uvedla aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C20“ Návrh dílčí revokace usnesení č. 61/55.RMČ/2005 
ze dne 2. února 2005 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy 
Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0469/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová, v zastoupení předkladatele 
místostarosty MČ p. Nepila uvedla aktuální materiál předložený operativně 
„na stůl“ pod ozn. „C22“ Návrh podání dohody o ukončení nájmu "Smlouvy o 
nájmu prostoru sloužícího podnikání", v objektu ve vlastnictví Bytového 
družstva Karlínské náměstí 2, a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, 
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 501, čp. 156, 
na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 2, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ, 
    

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus 
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 
Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0470/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

 
 
K bodu 12 
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum 
 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v zastoupení 

předkladatele místostarosty MČ p. Nepila. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0471/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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K bodu 13 
Návrh uzavření Smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování 
Zóny placeného stání na území Městské části Praha 8 
 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0472/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 7 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 14 
Návrh přípravy ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, 
plánovaného na 14. listopadu 2018 
 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, JUDr. Vašák, Mgr. Veselý 

a Ing. Šašek. 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0473/2018, 
které je přílohou zápisu, jednomyslně 
(všemi 7 hlasy přítomných radních 
MČ). 
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K bodu 15 
Návrh projednání studie "Bezpečné cesty do školy - ZŠ a MŠ Dolákova 
a ZŠ Don Bosco" 
 

 
Materiál uvedl místostarosta MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. 
V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA a MgA. Vilgus, Ph.D. 
Poté místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, vyzval radní MČ 

k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0474/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
(Hlasování nebyl přítomen Starosta 
MČ p. Petrus., který v předsálí 
vyřizoval neodkladnou záležitost.) 
 

 
Operativní rozhodování Rady MČ 

 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 16, 17, 18, 19, 20, C14, C15, C16. 
 

Ze 6 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
5 pro přijetí návrhů, 

                           1 se zdržel hlasování. 
(Hlasování nebyl přítomen Starosta 
MČ p. Petrus., který v předsálí 
vyřizoval neodkladnou záležitost.) 

 
 
K bodu 16 
Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny řediteli příspěvkové právnické osoby 
(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 (SOS Praha 8) 
Starosta MČ p. Petrus. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0475/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 17 
Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, 
č. DVS/04/03/006765/2018 související s poskytováním sociálních služeb 
příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 
Starosta MČ p. Petrus. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0476/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 18 
Návrh zpracování a předložení projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, 
třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery) v Praze 8" do 104. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0477/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 19 
Návrh souhlasu s udělením plné moci v zastupování Městské části Praha 8 v rámci 
podání projektu "Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu 
(podzemní kontejnery) v Praze 8" do 104. výzvy Operačního programu Životní 
prostředí 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0478/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 20 
Návrh II. revokace usnesení č. Usn RMC 0088/2018 ze dne 7. března 2018 Rady 
městské části Praha 8 k návrhu rozdělení objemu finančních prostředků na platy 
zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 
2018 
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0479/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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 „C14“ Návrh rozhodnutí o nevyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení 
VYSSPA Sports Technology s.r.o. (IČO: 279 67 638), se sídlem na adrese 
Skladová 6, 326 00 Plzeň proti zadávacím podmínkám v zadávacím řízení 
veřejné zakázky s názvem "Výstavba sportovního hřiště ZŠ B. Hrabala, 
Praha 8" - Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0480/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 „C15“ Návrh vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Výstavba sportovního hřiště 
ZŠ B. Hrabala, Praha 8" a uzavření "Smlouvy o dílo" (k usn. 
č. Usn RMC 0400/2018) - Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0481/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 „C16“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace ostrůvků zeleně v oblasti 
ul. Zenklova, Praha 8" - Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0482/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
 
K bodu 21 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 21 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. 
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K bodu 22 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl „Návrh časového plánu 
schůze Rady městské části Praha 8, plánované na středu dne 17. října 2018 
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 17. října 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, v závěru jednání poděkoval 

přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 121. schůzi Rady MČ 
ve 14:30 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0444/2018 až Usn RMC 0482/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatel zápisu: 

 
 

....……........…………………………... 
Ing. Karel   Š a š e k 

radní Městské části Praha 8 
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