
Z á p i s
ze 73. schůze Rady městské části Praha 8,

konané ve čtvrtek dne 22. října 2020 od 10:00 hodin
v obřadní síni Libeňského zámku

Přítomni: pp. Gros;  Mgr.  Tatranský,  Vítek;  Slabihoudek,  Bc.  Švarc  a Ing.  Hřebík,
Ph.D. (= 6členů 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 Kendeová v zastoupení pí Ing. Mařincové, vedoucí oddělení sekretariát

starosty odboru kancelář starosty (OKS) 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. Ludková, (= 1 radní MČ)
Ing.  Kroutil,  členka  Zastupitelstva  městské  části  Praha  8  (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

73. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“)
v 10:00     hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Ověřovatel zápisu 

Starosta  MČ  p.  Gros  určil  ověřovatelem  zápisu  z dnešní  schůze  RMČ
uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D.

Pořad jednání

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 73. schůze Rady MČ:

  1. Schválení zápisu ze 71. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. října
2020 (str. 2)
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  2. Návrh  odpovědi  na  žádost  o zaslání  usnesení  ZMČ  Praha 8  k připomínkám
podaným  k projednávané  AZUR  č. 5  hl. m. Prahy  (k usn.
č. Usn RMC 0415/2020) (str. 3)

  3. Návrh vyhlášení  "Výběrového řízení"  ve  věci  úplatného převodu nemovitostí
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části
Praha 8 - domu čp. 641, s pozemkem parc. č. 296, vše na k. ú. Libeň a na adrese
Zenklova 145, 180 00 Praha 8, elektronickou formou (str. 3)

  4. Návrh vyhlášení  "Výběrového řízení"  ve  věci  úplatného převodu nemovitosti
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části
Praha 8 - pozemku parc. č. 646, na k. ú. Libeň v Praze 8, elektronickou formou
(str. 4)

  5. Návrh  uzavření  "Dohody  o  ukončení  nájmu"  na  základě  Smlouvy  o nájmu
prostoru  sloužícího  k  podnikání  č.  Sml  2018/0704/OSM.DOBCH  uzavřené
dne 15. 10.  2018  k NP  č. 507  v  domě  čp.  12  na adrese  Sokolovská  43,
186 00 Praha 8,  mezi  Městskou částí  Praha 8  a společností  KARLÍN GROUP
EIGHT s.r.o. (str. 4)

  6. Návrh  uzavření  "Smlouvy  o  výpůjčce"  ohledně  pozemku  parc. č. 1285/30
na k. ú. Troja mezi Hlavním městem Prahou, zastoupeným Technickou správou
komunikací  hl. m.  Prahy,  a. s.   jako půjčitelem  a  Městskou  částí  Praha  8
jako vypůjčitelem a uzavření "Smlouvy o nájmu" tohoto vypůjčeného pozemku
mezi Městskou částí Praha 8 a společností Aeskulab k. s. (str. 5)

    7. Různé
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. 5)

K navrženému pořadu jednání 73. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.

Rada MČ po projednání  pořad jednání
své  73.     schůze  schválila jednomyslně
(všemi  6 hlasy  přítomných  radních
MČ).

K     bodu 1
Schválení zápisu ze 71. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. října 2020

K zápisu ze 71. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 7. října 2020
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.

Rada  MČ  zápis  ze     své  71.     schůze,
konané  dne  7.     října  2020,  schválila
jednomyslně  (všemi  6 hlasy
přítomných radních MČ).
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K     bodu 2
Návrh odpovědi na žádost o zaslání usnesení ZMČ Praha 8 k připomínkám podaným
k projednávané AZUR č. 5 hl. m. Prahy (k usn. č. Usn RMC 0415/2020)

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ)
odboru územního rozvoje a plánování (OÚRV) ÚMČ

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek.
V diskusi vystoupil p. 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     0468/2020,
které je  přílohou  zápisu,  jednomyslně
(všemi  6 hlasy  přítomných  radních
MČ).

K     bodu 3
Návrh  vyhlášení  "Výběrového  řízení"  ve  věci  úplatného  převodu  nemovitostí
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha
8 - domu čp. 641, s pozemkem parc. č. 296, vše na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova
145, 180 00 Praha 8, elektronickou formou

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

Materiál uvedl a doplnil uvolněný radní MČ p. Slabihoudek
Poté  Starosta  MČ p. Gros  vyzval  radní  MČ k hlasování  o takto  upraveném

návrhu usnesení.

Rada  MČ po projednání  přijala
usnesení  č.     Usn     RMC     0469/2020,
které je  přílohou  zápisu,  jednomyslně
(všemi  6 hlasy  přítomných  radních
MČ).
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K     bodu 4
Návrh  vyhlášení  "Výběrového  řízení"  ve  věci  úplatného  převodu  nemovitosti
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8
- pozemku parc. č. 646, na k. ú. Libeň v Praze 8, elektronickou formou

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

Materiál uvedl a doplnil uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek.
Poté  Starosta  MČ p. Gros  vyzval  radní  MČ k hlasování  o takto  upraveném

návrhu usnesení.

Rada  MČ po projednání  přijala
usnesení  č.     Usn     RMC     0470/2020,
které je  přílohou  zápisu,  jednomyslně
(všemi  6 hlasy  přítomných  radních
MČ).

K     bodu 5
Návrh uzavření "Dohody o ukončení nájmu" na základě Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. Sml 2018/0704/OSM.DOBCH uzavřené dne 15. 10. 2018
k NP č. 507 v domě čp. 12 na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8, mezi Městskou
částí Praha 8 a společností KARLÍN GROUP EIGHT s.r.o.

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí 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     0471/2020,
které je  přílohou  zápisu,  jednomyslně
(všemi  6 hlasy  přítomných  radních
MČ).
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K     bodu 6
Návrh  uzavření  "Smlouvy  o  výpůjčce"  ohledně  pozemku  parc. č. 1285/30
na k. ú. Troja  mezi  Hlavním  městem  Prahou,  zastoupeným  Technickou  správou
komunikací  hl. m.  Prahy,  a. s.   jako půjčitelem  a  Městskou  částí  Praha  8
jako vypůjčitelem  a  uzavření  "Smlouvy  o  nájmu"  tohoto  vypůjčeného  pozemku
mezi Městskou částí Praha 8 a společností Aeskulab k. s.

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

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
V diskusi vystoupili pp. Gros, Slabihoudek, 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     0472/2020,
které je  přílohou  zápisu,  jednomyslně
(všemi  6 hlasy  přítomných  radních
MČ).

K     bodu 7 
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 farmářské trhy sice nejsou vládními
nařízeními ze dne 21. října 2020 zrušeny, ale měla by se na nich dodržovat
přísná pravidla (např. prodej pouze potravin, žádná konzumace jídla ani pití na
místě,  dodržování  rozestupů,  nošení  roušek).  Doporučil  napsat  jménem
městské části dopis provozovatelům trhů, ve kterém bude na toto kladen důraz.

Rada  MČ po projednání  vzala
informaci na vědomí.

Nikdo  z přítomných  v tuto  chvíli  dotaz  (návrh),  připomínku  ani  podnět
neuplatnil.
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Starosta  MČ  p. Gros  v  závěru  jednání  poděkoval  přítomným  radním  MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 73. schůzi Rady MČ v 10:15 hodin ukončil.

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0468/2020 až Usn RMC 0472/2020

………..……........................…………………
Ondřej   G r o s

Starosta městské části Praha 8

Ověřovatel zápisu:

....……........…………………………...
Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D.

uvolněný radní Městské části Praha 8
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