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Z á p i s 

ze 36. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 2. října 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. Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník 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 

 

 

36. 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. Mgr. Tatranského. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 36. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 34. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. září 

2019 (str. 5) 

  2. Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - Základní škola 

německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. (str. 6) 
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  3. Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - Soukromá 

základní škola Pyramida, s.r.o. (str. 6) 

  4. Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - Soukromá 

základní škola Pyramida, s.r.o. (str. 7) 

  5. Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi Městskou částí 

Praha 8 jako "zadavatelem" a Salesiánským střediskem mládeže - střediskem 

mládeže volného času, o.p.s. jako "realizátorem" (str. 7) 

  6. Návrh úpravy Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkových právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, 

na rok 2019 (str. 7) 

  7. Návrh Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2020 

(str. 8) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 8) 

  9. Návrh (str. 9) 

10. 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. 19) 

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. 19) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 9, 10 až 18) 

11. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 19) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 8. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 9), 

a 

ozn. „C27“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 9), 

 

po projednání výše uvedeného 9. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování úklidových 

služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování 

úklidových služeb a dalších souvisejících činností v budovách ÚMČ 

Praha 8 a jejich okolí" (str. 10), 
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ozn. „C12“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba 

svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – 

oblast J" (str. 10), 

 

ozn. „C13“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba 

svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – 

oblast I" (str. 11), 

 

ozn. „C10“ Návrh "Koncepce prevence kriminality 2019 - 2024 Městské části 

Praha 8" (str. 11), 

 

ozn. „C11“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací 

Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu - Klub Mapa do majetku 

Městské části Praha 8 (str. 11), 

 

ozn. „C26“ Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0473/2019 ze dne 11. září 2019 a návrhu prominutí a odpisu 

pohledávek v celkové výši 185 427 Kč za fyzickými a právnickými 

osobami vzniklých neuhrazením plateb za provedení inzerce v časopise 

„Osmička“ (str. 12), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací" pod označením "VPI P8, Karlín, ZŠ Petra Strozziho" 

(str. 12), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření ke směně pozemku parc. č. 438 (vlastník žadatel) 

za pozemek parc. č. 493/28 (vlastník Hl. m. Praha) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Pátkova) (str. 12), 

 

ozn. „C3“ Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 1265/1 o výměře 

cca 15 m2 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na pecích) (k usn. 

č. Usn RMC 0237/2017) (str. 13), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření k prodeji pozemků  parc. č. 674/2, 675/1, 3765/1, 684/3, 

684/2, 684/10, 689/14, 689/6, 689/8, 699/21 (vlastník Hl. m. Praha), 

k prodeji id. 4/5 pozemků parc. č. 674/3, 674/4, 684/7, 689/3, 689/9 

(vlastník 4/5 Hl. m. Praha zbytek vlastní více fyzických osob), k prodeji 

id. 24/30 pozemku parc. č. 699/12 (vlastník 24/30 Hl. m. Praha, zbytek 

vlastní více fyzických osob) a k prodeji id. 4/5 pozemků parc. č. 3765/3, 

673/2, 689/7, 689/15, 689/10, 689/1, 673/1 (vlastník 4/5 Hl. m. Praha, 

zbytek vlastní právnická osoba), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. S. K. Neumanna) (k usn. č. Usn RMC 0012/2019, 

č. Usn RMC 0107/2019, č. Usn RMC 0385/2019 

a č. Usn RMC 0548/2018) (str. 13), 
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ozn. „C5“ Návrh vyjádření ke směně id. částí pozemků parc. č. 7/12, 11/3, 533/5, 

533/7 a dalších pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel) 

za pozemky mimo území Prahy 8 (vlastník Hl. m. Praha) na k. ú. Střížkov 

v Praze 8 (při ul. Děčínská, Střížkovská, Roudnická a Liberecká) (str. 13), 

 

ozn. „C6“ Návrh vyjádření k prodeji objektu č. p. 674 a pozemků parc. č. 1298, 1299 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Davídkova) (k usn. 

č. Usn RMC 0296/2015) (str. 14), 

 

ozn. „C7“ Návrh vyjádření k pronájmu pozemků parc. č. 267/7, 267/8, 267/9, 3709/6 

a části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 300 m2) a části pozemku 

parc. č. 3709/5 (o výměře cca 100 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Kandertova) (k usn. č. Usn RMC 0293/2015) (str. 14), 

 

ozn. „C8“ Návrh vyjádření k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 767/145, 

767/147, 767/242, 767/243 na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Rohanské 

nábřeží) (str. 14), 

 

ozn. „C22“ Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem, parc. č. 854/57, 763/24, 801/1 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Sokolovská) z SV-H na SV-K (str. 15), 

 

ozn. „C23“ Návrh vyjádření ke studii Nástavby a stavebních úprav bytového domu 

Andrštova 6, parc. č. 2757 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Andrštova) 

(str. 15), 

 

ozn. „C24“ Návrh vyjádření ke studii novostavby bytového domu, parc. č. 726, 727 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Čimická) (str. 15), 

 

ozn. „C25“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnického podílu 

id. 4/5 pozemků parc. č. 692/2 a 692/3 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. S. K. Neumanna) (str. 16), 

 

ozn. „C15“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací 

Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části 

Praha 8 (str. 16), 

 

ozn. „C16“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 140, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního 

pluku 4, 186 00 Praha 8 (str. 16), 

 

ozn. „C17“ Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 629, na k. ú. Troja 

a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 17), 
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ozn. „C18“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 17), 

 

ozn. „C19“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0314/2019 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu podání výpovědi "Nájemní smlouvy 

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

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

části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 

181 00 Praha 8 (str. 17), 

 

ozn. „C20“ Zpráva o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství 

Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. (str. 18), 

 

ozn. „C21“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

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

(str. 18) 

a 

ozn. „C14“ Návrh změny ve složení Komise pro obecní byty Rady městské části 

Praha 8 (str. 18). 

 

K navrženému pořadu jednání 36. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 36. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 34. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. září 2019 

 

K zápisu ze 34. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 11. září 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 34. schůze, 

konané dne 11. září 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - Základní škola německo-českého 

porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. 

 

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 0506/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - Soukromá základní škola 

Pyramida, s.r.o. 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí 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 0507/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - Soukromá základní škola 

Pyramida, s.r.o. 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

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 0508/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o spolupráci" mezi Městskou částí Praha 

8 jako "zadavatelem" a Salesiánským střediskem mládeže - střediskem mládeže 

volného času, o.p.s. jako "realizátorem" 

 

 

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 0509/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh úpravy Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2019 

 

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 0510/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh Odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

právnických osob (organizací), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2020 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0511/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

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

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0512/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0513/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C27
“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0514/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských 

hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 - oblast B" 

 

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

 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 0515/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování 

úklidových služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Poskytování úklidových služeb a dalších souvisejících činností v budovách 

ÚMČ Praha 8 a jejich okolí". 

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 0516/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování 

služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba 

svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast J". 

Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP) 

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 0517/2019, 

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. „C13
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování 

služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba 

svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast I". 

Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p.  Knejfl, pověřený vedením OŽP 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 0518/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh "Koncepce prevence kriminality 2019 - 2024 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 0519/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného 

příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu - Klub 

Mapa do majetku Městské části Praha 8. 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (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 0520/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C26
“ Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0473/2019 ze dne 11. září 2019 a návrhu prominutí a odpisu 

pohledávek v celkové výši 185 427 Kč za fyzickými a právnickými osobami 

vzniklých neuhrazením plateb za provedení inzerce v časopise „Osmička“. 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0521/2019, 

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 uzavření "Smlouvy o realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací" pod označením "VPI P8, Karlín, 

ZŠ Petra Strozziho". 

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Tatranský, Gros a JUDr. Vašák. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit přílohu důvodové zprávy 

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 0522/2019, 

které je přílohou zápisu.  

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření ke směně pozemku 

parc. č. 438 (vlastník žadatel) za pozemek parc. č. 493/28 (vlastník 

Hl. m. Praha) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pátkova). 

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

a strategického rozvoje 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 0523/2019, 

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. „C3
“ Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku 

parc. č. 1265/1 o výměře cca 15 m2 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Na pecích) (k usn. č. Usn RMC 0237/2017). 

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

a strategického rozvoje 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 0524/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření k prodeji pozemků  

parc. č. 674/2, 675/1, 3765/1, 684/3, 684/2, 684/10, 689/14, 689/6, 689/8, 

699/21 (vlastník Hl. m. Praha), k prodeji id. 4/5 pozemků parc. č. 674/3, 674/4, 

684/7, 689/3, 689/9 (vlastník 4/5 Hl. m. Praha zbytek vlastní více fyzických 

osob), k prodeji id. 24/30 pozemku parc. č. 699/12 (vlastník 24/30 

Hl. m. Praha, zbytek vlastní více fyzických osob) a k prodeji id. 4/5 pozemků 

parc. č. 3765/3, 673/2, 689/7, 689/15, 689/10, 689/1, 673/1 (vlastník 4/5 

Hl. m. Praha, zbytek vlastní právnická osoba), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. S. K. Neumanna) (k usn. č. Usn RMC 0012/2019, 

č. Usn RMC 0107/2019, č. Usn RMC 0385/2019 a č. Usn RMC 0548/2018). 

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

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

   

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh vyjádření ke směně id. částí pozemků 

parc. č. 7/12, 11/3, 533/5, 533/7 a dalších pozemků mimo území Prahy 8 

(vlastník žadatel) za pozemky mimo území Prahy 8 (vlastník Hl. m. Praha) 

na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. Děčínská, Střížkovská, Roudnická 

a Liberecká). 

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

a strategického rozvoje OÚRV 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 0525/2019, 

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. „C6
“ Návrh vyjádření k prodeji objektu č. p. 674 

a pozemků parc. č. 1298, 1299 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Davídkova) 

(k usn. č. Usn RMC 0296/2015). 

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

a strategického rozvoje 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 0526/2019, 

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. „C7
“ Návrh vyjádření k pronájmu pozemků 

parc. č. 267/7, 267/8, 267/9, 3709/6 a části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře 

cca 300 m2) a části pozemku parc. č. 3709/5 (o výměře cca 100 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Kandertova) (k usn. č. Usn RMC 0293/2015). 

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

a strategického rozvoje 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 0527/2019, 

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. „C8
“ Návrh vyjádření k dlouhodobému pronájmu 

pozemků parc. č. 767/145, 767/147, 767/242, 767/243 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Rohanské nábřeží). 

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

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Zikmundová. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0528/2019, 

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. „C22
“ Návrh vyjádření k podnětu na pořízení 

změny územního plánu zkráceným postupem, parc. č. 854/57, 763/24, 801/1 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Sokolovská) z SV-H na SV-K. 

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

a strategického rozvoje 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 0529/2019, 

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. „C23
“ Návrh vyjádření ke studii Nástavby 

a stavebních úprav bytového domu Andrštova 6, parc. č. 2757 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Andrštova). 

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

a strategického rozvoje 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 0530/2019, 

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. „C24
“ Návrh vyjádření ke studii novostavby 

bytového domu, parc. č. 726, 727 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Čimická). 

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

a strategického rozvoje 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 0531/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C25
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji spoluvlastnického podílu id. 4/5 pozemků parc. č. 692/2 a 692/3 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S. K. Neumanna). 

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

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

   

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného 

příspěvkovou organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku 

Městské části 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 0532/2019, 

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. „C16
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – čp. 140, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního pluku 4, 

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 0533/2019, 

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. „C17
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, prostor č. 629, 

na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 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 0534/2019, 

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 uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy 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 0535/2019, 

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. „C19
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0314/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu podání výpovědi "Nájemní 

smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, 

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

Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 

181 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 0536/2019, 

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
“ Zpráva o činnosti obchodní korporace Správa 

tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. 

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 0537/2019, 

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. „C21
“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy 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 0538/2019, 

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 změny ve složení Komise pro obecní byty Rady 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 0539/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 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 10 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 

 

Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 

 

 

K bodu 11 

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 16. října 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 16. října 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 36. schůzi Rady MČ ve 14:40 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0506/2019 až Usn RMC 0539/2019 

 

 

 

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

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 

 


