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Z á p i s 

ze 33. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 11. září 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

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

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

dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

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. 

 

 

Omluven: p. Bc. Slobodník (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

33. 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 ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ 

místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 33. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 31. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. srpna 

2019 (str. 4) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 5) 
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  3. Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace 

a posouzení a hodnocení nabídek pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Komunální služby Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0449/2019) (str. 5) 

  4. 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. 12) 

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. 12) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 6 až 11) 

  5. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 12) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 3. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění 

"Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2" (str. 6), 

 

ozn. „C“ Návrh pronajímatele a uzavření "Smlouvy o nájmu dopravního 

prostředku" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pronájem 

vozů na elektrický pohon pro potřeby ÚMČ Praha 8" (str. 6), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření „Nájemní smlouvy" nemovitého majetku ve vlastnictví 

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

– pozemků parc. č. 4, 9/4, a 5/1, jehož součástí je stavba č. p. 2158, 

vše k. ú. Libeň, obec Praha (str. 6), 

 

ozn. „C1“ Návrh prominutí a odpisu pohledávek v celkové výši 193 827 Kč 

za fyzickými a právnickými osobami, vzniklých neuhrazením plateb 

za provedení inzerce v časopise „Osmička“ (str. 7), 

 

ozn. „C2“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací 

Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části 

Praha 8 (str. 7), 

 

ozn. „C3“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací 

Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části 

Praha 8 (str. 7), 

 

ozn. „C5“ Návrh změny v Řídící radě spolku Příměstský park Trojská kotlina, z. s. 

(materiál pro ZMČ) (str. 8), 

 

ozn. „C6“ Návrh úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové organizace Městské 

části Praha 8 "Osmička pro rodinu" (materiál pro ZMČ) (str. 8), 
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ozn. „C7“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0317/2019 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní 

smlouvě o nájmu nebytových prostorů a dvora v objektu ve vlastnictví 

Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – v domě čp. 101, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 99, 186 00 Praha 8 (str. 8), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů a dvora v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 99 

a 101, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 

požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 101, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 99, 186 00 Praha 8 (str. 9), 

 

ozn. „C9“ Návrh 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 (str. 9), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské 

náměstí 235/13, a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8  – v domě čp. 235, na k. ú. Karlín 

a na adrese Karlínské náměstí 13, 186 00 Praha 8 (str. 9), 

 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 175, a jednotlivých 

vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene 

služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části 

Praha 8 – čp. 175, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 25, 186 00 Praha 8 

(str. 10), 

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 97, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 65, 186 00 Praha 8 (str. 10), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a obchodní korporací CHARLESTON – restaurant, s.r.o. 

(IČO: 267 48 479), se sídlem na adrese Křižíkova 208/55, 186 00 Praha 8 

– Karlín (str. 10), 

 

ozn. „C15“ Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, 

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

(materiál pro ZMČ) (str. 10), 
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ozn. „C16“ Návrh Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových 

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

Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11), 

 

ozn. „C17“ Návrh Seznamu vybraných bytových domů, navržených k prodeji spolu se 

zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným 

stávajícími oprávněnými nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje 

bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11) 

a 

ozn. „C18“ Návrh Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů na bytových domech, 

navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky 

právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, 

dle Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových domech 

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

Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11). 

 

K navrženému pořadu jednání 33. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 33. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 31. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. srpna 2019 

 

K zápisu z 31. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. srpna 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 31. schůze, 

konané dne 14. srpna 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

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

(informace 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 0468/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení 

a hodnocení nabídek pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Komunální 

služby Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0449/2019) 

 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

Omluvený: p.  Knejfl, pověřený vedením 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 0469/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" s 

předmětem plnění "Stavební úpravy bezmotorové komunikace A2". 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením 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 0470/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh pronajímatele a uzavření "Smlouvy o nájmu dopravního 

prostředku" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pronájem vozů 

na elektrický pohon pro potřeby ÚMČ Praha 8". 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS 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 0471/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření „Nájemní smlouvy" nemovitého majetku 

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

části Praha 8 – pozemků parc. č. 4, 9/4, a 5/1, jehož součástí je stavba 

č. p. 2158, vše k. ú. Libeň, obec Praha. 

Přizvaná: 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 0472/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh prominutí a odpisu pohledávek v celkové výši 

193 827 Kč za fyzickými a právnickými osobami, vzniklých neuhrazením 

plateb za provedení inzerce v časopise „Osmička“. 

   

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 0473/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného 

příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku 

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 0474/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného 

příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku 

Městské části Praha 8. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Bc. Švarc, Mgr. Ludková a Vítek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0475/2019, 

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. „C5
“ Návrh změny v Řídící radě spolku 

Příměstský park Trojská kotlina, z. s. (materiál pro ZMČ) 

   

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 0476/2019, 

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 úplného znění "Zřizovací listiny" 

příspěvkové organizace Městské části Praha 8 "Osmička pro rodinu" (materiál 

pro ZMČ). 

   

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

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0477/2019, 

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. „C7
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0317/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu uzavření „Dodatku č. 7“ 

k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů a dvora v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – v domě čp. 101, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 99, 186 00 Praha 8. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0478/2019, 

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. „C8
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů a dvora v objektu ve vlastnictví Bytového 

družstva Sokolovská 99 a 101, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě 

čp. 101, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 99, 186 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 0479/2019, 

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. „C9
“ Návrh 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. 

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 0480/2019, 

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 „Dodatku č. 7“ k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 

Karlínské náměstí 235/13, a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 235, 

na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 13, 186 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 0481/2019, 

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. „C11
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 175, 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – čp. 175, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 25, 

186 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 0482/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 

Karlínský přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 

požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 97, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 65, 186 00 Praha 8. 

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

   

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a obchodní korporací CHARLESTON – restaurant, s.r.o. 

(IČO: 267 48 479), se sídlem na adrese Křižíkova 208/55, 186 00 Praha 8 – 

Karlín. 

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

   

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů 

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

části Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

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 0483/2019, 

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. „C16
“ Návrh Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů 

na bytových domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

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 0484/2019, 

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. „C17
“ Návrh Seznamu vybraných bytových domů, 

navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky 

právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů, 

dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

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 0485/2019, 

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. „C18
“ Návrh Seznamu vybraných spoluvlastnických podílů 

na bytových domech, navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně 

spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými 

nájemci bytů, dle Zásad postupu prodeje spoluvlastnických podílů na bytových 

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

Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

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 0486/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 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 4 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 

v pátek 13. září 2019 od 9:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 5 

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 18. září 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 18. září 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 33. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0468/2019 až Usn RMC 0486/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatelka zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Ludmila   L u d k o v á 

místostarostka Městské části Praha 8 

 


