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Z á p i s 

ze 130. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 1. června 2022 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 Mgr. Paulus (= 8 členů Rady městské části Praha 8 

(MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

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, 

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

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

130. 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 

uvolněného radního MČ p. Slabihoudka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 130. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 128. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 11. května 2022 (str. 5) 

  2. Návrh přípravy 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 5) 

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

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 6) 
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  4. Návrh "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2021 (materiál 

pro ZMČ) (str. 6) 

  5. Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním 

režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění úklidových služeb v budovách 

Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí" (str. 7) 

  6. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Nákup a dodávka drobného dlouhodobého 

hmotného majetku a drobného hmotného majetku" (str. 7) 

  7. Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk 

a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička" (str. 8) 

  8. Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností MS Byty Kobylisy s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019 a č. Usn RMC 0181/2022 (str. 10) 

  9. Zpráva o využitelnosti projektu EPC v podmínkách MČ Praha 8. Seznámení 

s projektem EPC na 7 vybraných budovách (ZŠ, MŠ, KD), včetně finančních 

nákladů a dalšího postupu. Informace o podpoře programu ELENA ze strany 

Rozvojové národní banky, včetně podání žádosti (str. 10) 

10.  Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o nájmu č. 2022/0026/OSM.DEP, 

na pozemcích parc. č. 827/99 a 827/253, oba na k. ú. Bohnice, obec Praha, 

za účelem umístění lešení a kontejneru na stavební odpad pro opravu lodžií 

pro Bytové družstvo Poznaňská 438, Praha 8 (str. 11) 

11. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 11) 

12.    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. 17) 

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. 18) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 6, 8, 9 až 10, 12 

až 17) 

13. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 18) 

 

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

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C11“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 002/2022) (informace pro ZMČ) (str. 6), 
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po projednání výše uvedeného 6. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C20“ Návrh rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatele PAX, spol. s r.o.  

(IČO: 427 41 017), se sídlem Na sypkém 925/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, 

proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 04. 05. 2022 

v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem "Zajištění slušného pohřbení 

- tzv. sociální pohřby" (str. 8), 

 

po projednání výše uvedeného 7. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C7“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Věře 

Čáslavské in memoriam (materiál pro ZMČ) (str. 9), 

 

ozn. „C8“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Jaroslavu 

Čvančarovi (materiál pro ZMČ) (str. 9), 

 

ozn. „C9“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Evě Foglové 

(materiál pro ZMČ) (str. 9) 

a 

ozn. „C10“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Josefu 

Zumrovi (materiál pro ZMČ) (str. 10), 

 

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

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C6“ Návrh "Kontrolní zpráva o stavu likvidace státního podniku Bytový 

podnik v Praze 8, s. p. – v likvidaci" (k usn. č. 390/15.RMČ/2003, 

č. 422/42.RMČ/2004, č. 525/70.RMČ/2005, č. 351/87.RMČ/2006, 

č. 374/17.RMČ/2007, č. Usn RMC 585/2008, č. Usn RMC 730/2009, 

č. Usn RMC 0499/2010 č. Usn RMC 0429/2011, č. Usn RMC 0391/2012, 

č. Usn RMC 0409/2013, č. Usn RMC 0463/2014, č. Usn RMC 0355/2016, 

č. Usn RMC 0292/2017, č. Usn RMC 0255/2018, č. Usn RMC 0268/2019, 

č. Usn RMC 0194/2020 a č. Usn RMC 0229/2021) (informace pro ZMČ) 

(str. 12), 

 

ozn. „C12“ Návrh vyčlenění a využití 5 bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, pro účely 

dočasného ubytování pro uprchlíky z válečných oblastí Ukrajiny (str.12),  

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření "Nájemních smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

na k. ú. Střížkov, na dobu určitou (str. 13), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Šaldova 15 (str. 13), 
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ozn. „C15“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou (str. 13), 

 

ozn. „C16“ 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, na dobu určitou (str. 14), 

 

ozn. „C17“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení 

při pečovatelské službě v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 (str. 14), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu věci movité" ve vlastnictví společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., na umístění mlžícího systému 

na místa městské části Prahy 8 (str. 14), 

 

ozn. „C“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2556/1 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Prosecká) (str. 15), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k výpůjčce části pozemku 

parc. č. 585/74 (o výměře cca 15 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. Lodžská) (str. 15), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k prodeji, případně dlouhodobému 

pronájmu části pozemku parc. č. 2381 (o výměře cca 300 m2) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Balabánova) (str. 15), 

 

ozn. „C3“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k rozšíření komunikace vedené 

po části pozemku parc. č. 2987/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Bryknarova) (k usn. č. Usn RMC 0387/2021) (str. 16), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 k doplnění již vyřízené žádosti 

k pronájmu pozemků parc. č. 600/141, 856/3 o pozemek parc. č. 856/2, 

všechny na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická) (str. 16), 

 

ozn. „C5“ Návrh odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j. MCP8 

181636/2022, spis.zn. MCP8 037006/2017/OV.Pet ze dne 10. května 

2022, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské 

části Praha 8, jímž bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům 

„Na Vlachovce“, Praha 8 _ Libeň, mezi komunikace Zenklova a Kubišova, 

na pozemcích parc. č. 1089/1, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1097, 3764, 3968/1, 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0429/2017) (str. 16), 

 

ozn. „C19“ Návrh podání žádosti o zahájení procesu odkupu usedlosti Hercovka 

za účelem vybudování sociálního a kulturního centra (str. 17) 

a 

ozn. „C21“ Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" – 

rok 2022 (str. 17). 
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K navrženému pořadu jednání 130. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 130. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 128. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. května 

2022 

 

K zápisu ze 128. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. května 

2022 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 128. schůze, 

konané dne 11. května 2022, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh přípravy 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0276/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

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 

 

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 0277/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh "Závěrečného účtu" městské části Praha 8 za rok 2021 (materiál pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0278/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C11
“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

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

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0279/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu 

při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části 

Praha 8 a jejich okolí" 

 

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

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0280/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Nákup a dodávka drobného dlouhodobého hmotného 

majetku a drobného hmotného majetku" 

 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Přizvaná: pí  Bc. Hejná, vedoucí odboru informatiky (OI) 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 0281/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatele 

PAX, spol. s r.o.  (IČO: 427 41 017), se sídlem Na sypkém 925/1, 

180 00 Praha 8 - Libeň, proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

ze dne 04. 05. 2022 v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem "Zajištění 

slušného pohřbení - tzv. sociální pohřby". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Janků, pověřená vedením odboru sociálních věcí (OSV) 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 0282/2022, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu,  

1 se držel hlasování.) 

 

 

K bodu 7 

Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 

zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské 

části Praha 8 "Osmička" 

 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Přizvaný: p.  Mgr. Slabý, vedoucí odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

(OKSMPP) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0283/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C7
“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní 

Věře Čáslavské in memoriam (materiál pro ZMČ). 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, vedoucí OKSMPP 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 0284/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C8
“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 

panu Jaroslavu Čvančarovi (materiál pro ZMČ). 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, vedoucí OKSMPP 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 0285/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C9
“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 

paní Evě Foglové (materiál pro ZMČ). 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, vedoucí OKSMPP 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 0286/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C10
“ Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 

panu Josefu Zumrovi (materiál pro ZMČ). 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, vedoucí OKSMPP 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 0287/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností 

MS Byty Kobylisy s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019 

a č. Usn RMC 0181/2022) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0288/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Zpráva o využitelnosti projektu EPC v podmínkách MČ Praha 8. Seznámení 

s projektem EPC na 7 vybraných budovách (ZŠ, MŠ, KD), včetně finančních nákladů 

a dalšího postupu. Informace o podpoře programu ELENA ze strany Rozvojové 

národní banky, včetně podání žádosti  

 

Přizvaná: pí Mgr. Voráčová, pověřená vedením odboru evropských fondů (OEF) 

ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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K bodu 10 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě o nájmu č. 2022/0026/OSM.DEP, 

na pozemcích parc. č. 827/99 a 827/253, oba na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem 

umístění lešení a kontejneru na stavební odpad pro opravu lodžií pro Bytové družstvo 

Poznaňská 438, Praha 8 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0289/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech 

městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) 

 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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K bodu 12 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh "Kontrolní zpráva o stavu likvidace státního 

podniku Bytový podnik v Praze 8, s. p. – v likvidaci" (k usn. 

č. 390/15.RMČ/2003, č. 422/42.RMČ/2004, č. 525/70.RMČ/2005, 

č. 351/87.RMČ/2006, č. 374/17.RMČ/2007, č. Usn RMC 585/2008, 

č. Usn RMC 730/2009, č. Usn RMC 0499/2010 č. Usn RMC 0429/2011, 

č. Usn RMC 0391/2012, č. Usn RMC 0409/2013, č. Usn RMC 0463/2014, 

č. Usn RMC 0355/2016, č. Usn RMC 0292/2017, č. Usn RMC 0255/2018, 

č. Usn RMC 0268/2019, č. Usn RMC 0194/2020 a č. Usn RMC 0229/2021) 

(informace pro ZMČ). 

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 0290/2022, 

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. „C12
“ Návrh vyčlenění a využití 5 bytů v domě ve vlastnictví 

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

pro účely dočasného ubytování pro uprchlíky z válečných oblastí Ukrajiny. 

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 0291/2022, 

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. „C13
“ Návrh uzavření "Nájemních smlouvy" o nájmu bytu 

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

městské části Praha 8 na k. ú. Střížkov, na dobu určitou. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit důvodovou zprávu 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0292/2022, 

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. „C14
“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Šaldova 15. 

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 0293/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

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

městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA vedoucí OSM ÚMČ 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C16
“ 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, na dobu určitou. 

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 0294/2022, 

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 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

zvláštního určení při pečovatelské službě v domech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených 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 0295/2022, 

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 uzavření "Smlouvy o nájmu věci movité" 

ve vlastnictví společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s., na umístění 

mlžícího systému na místa městské části Prahy 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 0296/2022, 

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. „C“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 

k prodeji pozemku parc. č. 2556/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Prosecká). 

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 0297/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 

k výpůjčce části pozemku parc. č. 585/74 (o výměře cca 15 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Lodžská). 

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 0298/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 

k prodeji, případně dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2381 

(o výměře cca 300 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Balabánova). 

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 0299/2022, 

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. „C3
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 

k rozšíření komunikace vedené po části pozemku parc. č. 2987/1 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Bryknarova) (k usn. č. Usn RMC 0387/2021). 

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 0300/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření městské části Praha 8 

k doplnění již vyřízené žádosti k pronájmu pozemků parc. č. 600/141, 856/3 

o pozemek parc. č. 856/2, všechny na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Čimická). 

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 0301/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh odvolání městské části Praha 8 

proti rozhodnutí č. j. MCP8 181636/2022, spis.zn. MCP8 037006/2017/OV.Pet 

ze dne 10. května 2022, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby 

Úřadu městské části Praha 8, jímž bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby 

Bytový dům „Na Vlachovce“, Praha 8 _ Libeň, mezi komunikace Zenklova 

a Kubišova, na pozemcích parc. č. 1089/1, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1097, 3764, 

3968/1, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0429/2017). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros 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 0302/2022, 

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. „C19
“ Návrh podání žádosti o zahájení procesu 

odkupu usedlosti Hercovka za účelem vybudování sociálního a kulturního 

centra. 

   

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 0303/2022, 

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. „C21
“ Návrh vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha 

za pedagogický přínos" – rok 2022. 

   

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 0304/2022, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 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 12 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 úterý 14. června od 14:00 hodin. 

 

Dále Starosta MČ p. Gros - přítomné informoval, že ÚMČ byla doručena petice, a to: 

„nesouhlas se záměrem výstavby Bytového domu Trojská“, která byla 

projednána v petiční komisi a petentům byla zaslána odpověď.  

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková – se vrátila k projednanému materiálu ozn. „C17“. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Mgr. Ludková a Slabihoudek. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informace na vědomí. 

 

 

K bodu 13 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 

Praha 8, která byla plánovaná na středu dne 15. června 2022 od 14:00 hodin“, ale byla 

přesunuta na středu 22. června 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 22. června 2022 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 130. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0276/2022 až Usn RMC 0304/2022 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Tomáš   S l a b i h o u d e k 

uvolněný radní městské části Praha 8 

 


