
 

 

strana 1/16 

 

 

Z á p i s 

ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 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. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

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

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Vítka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 17. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 15. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. března 

2019 (str. 4) 

  2. Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, 

zřizovaných Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva práce a sociálních 

věcí 30_19_009 (str. 5) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6) 
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  4. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 3612 a 4014/2, 

oba na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 7) 

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

inženýrské sítě" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového 

vedení na pozemku parc. č. 3612, na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 7) 

  6. Návrh rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské 

části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2019 (k usn. 

č. Usn RMC 0678/2015) (str. 10) 

  7. Návrh odstoupení od žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí 

SFŽP (str. 10) 

  8. 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. 15) 

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. 15) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

(str. 5 až 6, 7 až 10, 11 až 14) 

  9. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 15) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 

2019 (str. 5), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření „Smlouvy o instalaci a následném provozu prodejních 

automatů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 

a to v kulturním domě „LÁDVÍ“ (str. 6) 

a 

ozn. „C10“ Návrh čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 8, Glowackého 6 

(str. 6), 

 

po projednání výše uvedeného 5. bodu pořadu jednání byly projednány následující 

aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C5“ 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 neurčitou (str. 7), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 8), 
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ozn. „C15“ Návrh vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření 

nájemní smlouvy o nájmu 4 bytů v domech ve vlastnictví Hl. m. Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 - čp. 532 a 533 

na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8 a 10 (k usn. 

č. Usn RMC 0470/2017) (str. 8), 

 

ozn. „C16“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domech 

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

neurčitou (str. 9), 

 

ozn. „C17“ Návrh uzavření 7 "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, na dobu určitou 

(str. 9), 

 

ozn. „C18“ Návrh K textu dopisu adresovaného společnosti Metrostav Alfa s.r.o., 

ve věci přerušení veškerých prací v souvislosti se Smlouvou o zhotovení 

úprav projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka 

a provedení související inženýrské činnosti ze dne 9. 7. 2018 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2019) (str. 9), 

 

ozn. „C20“ Návrh zvýšení nájemného z bytů v domech ve vlastnictví obce, 

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

(k usn. č. Usn RMC 0031/2011) (str. 8) 

a 

ozn. „C21“ 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. 10), 

 

po projednání výše uvedeného 7. bodu pořadu jednání byly projednány následující 

aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C7“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek 

originálního spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám 

pro potřeby ÚMČ Praha 8" (str. 11), 

 

ozn. „C8“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Poskytování bezpečnostních služeb 

ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8" (str. 11), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Dohody o smírném řešení sporu" mezi společností 

GREEN PROJECT s.r.o., a Městskou částí Praha 8 (str. 12), 

 

ozn. „C22“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo 

č. 2018/00786/OPS.DVZ" s předmětem plnění "Stavba nové bezmotorové 

komunikace Střelničná" (str. 12), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a akciovou společností O2 (str. 13), 
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ozn. „C13“ Návrh podání výpovědi Smlouvy „O poskytování služeb pro hlášení závad 

a nedostatků " č. 2016/0695/OPS.DVZ (str. 13), 

 

ozn. „C“ Návrh nového znění "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" 

(str. 13), 

 

ozn. „C2“ Informace o personálním stavu zaměstnanců na ÚMČ Praha 8 (str. 13), 

 

ozn. „C3“ Návrh podání výpovědi „Rámcové kupní smlouvy" 

č. 2017/0593/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 

jako "kupujícím" a obchodní korporací AB plus CZ s.r.o. 

jako "prodávajícím" (str. 12), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k věcnému záměru   vydání obecně 

závazné vyhlášky hl. města Prahy o omezení provozní doby hostinských 

zařízení (str. 14), 

 

ozn. „C14“ Návrh odvolání členů komise Rady městské části Praha 8 pro majetek 

(+ekonomika městských organizací) a jmenování členů komisí Rady 

městské části Praha 8 pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických 

jevů, pro majetek (+ekonomika městských organizací) a kulturu a volný 

čas (str. 14) 

a 

ozn. „C19“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace Městské části 

Praha 8 v sociální oblasti na rok 2019 (str. 14). 

 

 

Starosta MČ p. Gros přesunul materiál ozn. „C20“ k projednání před materiál 

ozn. „C6“ a stejně tak materiál ozn. „C3“ k projednání před materiál ozn. „C11“. 

 

K navrženému pořadu jednání 17. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 17. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 15. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. března 2019 

 

K zápisu z 15. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. března 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 15. schůze, 

konané dne 12. března 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol, zřizovaných 

Městskou částí Praha 8, do výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí 30_19_009 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 

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 0129/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha 

za pedagogický přínos" - rok 2019. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0130/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření „Smlouvy o instalaci a 

následném provozu prodejních automatů“ v obecním objektu svěřeném do 

správy Městské části Praha 8 – a to v kulturním domě „LÁDVÍ“. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0131/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 

8, Glowackého 6. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0132/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

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

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský a Mgr. Cibulka. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0133/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné 

komunikační sítě na pozemcích parc. č. 3612 a 4014/2, oba na k. ú. Libeň, obec Praha 

 

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

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl. 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení 

na pozemku parc. č. 3612, na k. ú. Libeň, obec Praha 

 

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

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl. 

 

 

K bodu 8 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ 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 neurčitou. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Slabihoudek a JUDr. Vašák 

Starosta MČ p. Gros navrhl změny v důvodové zprávě tak, aby byly 

v souladu s návrhem zvýšení nájemného z bytů v domech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 a vyzval 

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0134/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh zvýšení nájemného z bytů v domech 

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

části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0031/2011). 

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

   

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0135/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 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 domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy 

Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Slabihoudek a JUDr. Vašák. 

Starosta MČ p. Gros navrhl změny v důvodové zprávě tak, aby byly 

v souladu s návrhem zvýšení nájemného z bytů v domech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 a vyzval 

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0136/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější 

nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu 4 bytů v domech ve vlastnictví 

Hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - čp. 532 a 533 

na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8 a 10 (k usn. č. Usn RMC 0470/2017). 

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 0137/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

v Domech 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 0138/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh uzavření 7 "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, na dobu určitou. 

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

   

Starosta MČ p. Gros navrhl změny v důvodové zprávě tak, aby byly 

v souladu s návrhem zvýšení nájemného z bytů v domech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 a vyzval 

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0139/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh K textu dopisu adresovaného společnosti 

Metrostav Alfa s.r.o., ve věci přerušení veškerých prací v souvislosti se 

Smlouvou o zhotovení úprav projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová 

Palmovka a provedení související inženýrské činnosti ze dne 9. 7. 2018 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2019). 

Přizvaný: p. I 

   

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0140/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C21
“ 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. 

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 0141/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské části 

Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2019 (k usn. 

č. Usn RMC 0678/2015) 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

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 0142/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh odstoupení od žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí SFŽP 

 

 

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 0143/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C7
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek 

originálního spotřebního materiálu ke kopírovacím strojům a tiskárnám 

pro potřeby ÚMČ Praha 8". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0144/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C8
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování bezpečnostních služeb 

ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0145/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh podání výpovědi „Rámcové kupní smlouvy" 

č. 2017/0593/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 

jako "kupujícím" a obchodní korporací AB plus CZ s.r.o. jako "prodávajícím". 

Přizvané: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

         pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0146/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh uzavření "Dohody o smírném řešení sporu" 

mezi společností GREEN PROJECT s.r.o., a Městskou částí Praha 8. 

Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Ing. Kaščák, referent oddělení evropských fondů OKT 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 0147/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C22
“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo 

č. 2018/00786/OPS.DVZ" s předmětem plnění "Stavba nové bezmotorové 

komunikace Střelničná". 

Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (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 0148/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a akciovou společností O2. 

   

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 0149/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh podání výpovědi Smlouvy „O poskytování 

služeb pro hlášení závad a nedostatků " č. 2016/0695/OPS.DVZ. 

   

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 0150/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh nového znění "Organizačního řádu Úřadu 

městské části Praha 8". 

   

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 0151/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Informace o personálním stavu zaměstnanců na ÚMČ 

Praha 8. 

   

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k věcnému záměru   

vydání obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy o omezení provozní doby 

hostinských zařízení. 

   

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 0152/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh odvolání členů komise Rady městské části Praha 8 

pro majetek (+ekonomika městských organizací) a jmenování členů komisí 

Rady městské části Praha 8 pro bezpečnost a prevenci sociálně patologických 

jevů, pro majetek (+ekonomika městských organizací) a kulturu a volný čas. 

   

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 0153/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace 

Městské části Praha 8 v sociální oblasti na rok 2019. 

   

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 0154/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 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 8 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 

 

JUDr. Vašák – přítomné požádal, zda by nebylo možné v rámci jednotlivých odborů 

zintenzivnit předklad materiálů na radu v řádném termínu, aby bylo co nejméně 

materiálů předložených „na stůl“. 

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

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 9 

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 10. dubna 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 10. dubna 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 17. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0129/2019 až Usn RMC 0154/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Jiří   V í t e k 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


