
 

 

strana 1/7 

 

 

Z á p i s 

ze 143. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 5. října 2022 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Bc. Švarc a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 7 členů Rady městské části Praha 8 

(MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

pí Kendeová v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát 

starosty odboru kancelář starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 

(ÚMČ), 

p. Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Paulus  (= 1 radní MČ), 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

       JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ, 

       JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

143. 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 7 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 143. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 141. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. září 

2022 (str. 3) 
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2.    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. 6) 

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. 7) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 3 až 6) 

   3. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 7) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci 

ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13 (str. 3), 

 

ozn. „C1“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0266/2022 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 18. 5. 2022, k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke Smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů, ve znění pozdějšího dodatku, v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva Zenklova 26, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – prostor č. 601, čp. 286, na k. ú. Libeň a na adrese 

Zenklova 26, 180 00 Praha 8 (str. 4), 

 

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

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 4), 

 

ozn. „C3“ Návrh aktualizace Podkladové studie Labuťka (k usn. 

č. Usn RMC 0549/2020 a č. Usn ZMC 035/2019) (str. 4), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému povolení - 

Kotlaska 2414/5a, parc. č. 2981/1, 2981/2, 2981/5, 2981/6, 2980/2, 2980/3, 

4026/24, 4026/26, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 5), 

 

ozn. „C5“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému řízení – 

Novostavba individuálního bydlení a atelieru, parc. č. 377/1 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ke Stírce) (str. 5), 

 

ozn. „C6“ Návrh vyjádření ke studii objektu v areálu Bulovky, parc. č. 343, 345, 

356/1, 323/4, 3733/2, 323/9, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 5), 

 

ozn. „C7“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 

parc. č. 2987/7 o výměře cca 23 m2 na k. ú. Libeň, v blízkosti 

ul. Pivovarnická (str. 6), 
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ozn. „C8“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu z programu sociálního 

bydlení, v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy městské části Praha 8 (str. 6), 

a 

ozn. „C9“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, 

kterým se mění nařízení č. 21/2021 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává 

tržní řád (str. 6). 

 

K navrženému pořadu jednání 143. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 143. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 141. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. září 2022 

 

K zápisu ze 141. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. září 2022 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 141. schůze, 

konané dne 14. září 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 2 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení 

na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Na Pěšinách 13. 

   

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 0518/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0266/2022 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 18. 5. 2022, k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" 

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, ve znění pozdějšího dodatku, 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Zenklova 26, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – prostor č. 601, čp. 286, na k. ú. Libeň a na adrese 

Zenklova 26, 180 00 Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí odboru správy majetku (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 0519/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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 002/2022) (informace pro ZMČ). 

            Přizvaná:  pí Bc. Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru (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 0520/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh aktualizace Podkladové studie 

Labuťka (k usn. č. Usn RMC 0549/2020 a č. Usn ZMC 035/2019). 

   

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 0521/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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. „C4
“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci 

ke společnému povolení - Kotlaska 2414/5a, parc. č. 2981/1, 2981/2, 2981/5, 

2981/6, 2980/2, 2980/3, 4026/24, 4026/26, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8. 

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

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 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 0522/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci 

ke společnému řízení – Novostavba individuálního bydlení a atelieru, 

parc. č. 377/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Ke Stírce). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0523/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh vyjádření ke studii objektu v areálu 

Bulovky, parc. č. 343, 345, 356/1, 323/4, 3733/2, 323/9, všechny na k. ú. Libeň 

v Praze 8. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0524/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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. „C7
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 

k prodeji části pozemku parc. č. 2987/7 o výměře cca 23 m2 na k. ú. Libeň, 

v blízkosti ul. Pivovarnická. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV 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 0525/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

z programu sociálního bydlení, v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0526/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k návrhu nařízení 

hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 21/2021 Sb., hl. m. Prahy, kterým se 

vydává tržní řád, ve kterém navrhl úpravu. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0527/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

K bodu 2 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.  
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K bodu 2 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 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že mimořádná schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 12. října 2022 od 14:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 3 

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 19. října 2022 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 19. října 2022 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 143. schůzi Rady MČ ve 14:08 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0518/2022 až Usn RMC 0527/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Tomáš   T a t r a n s k ý 

místostarosta městské části Praha 8 

 


