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Z á p i s 

ze 39. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 6. listopadu 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“); 

 

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 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. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

39. 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. Bc. Slobodníka. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 39. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 37. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 16. října 

2019 (str. 2) 

  2. Návrh stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou 

se mění OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění 

pozdějších předpisů; k návrhu stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu OZV o místním 

poplatku z pobytu; k návrhu stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu OZV, kterou se 

mění OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy 

(str. 3) 
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  3. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 3) 

  4. Návrh vyslovení souhlasu zřizovatele s uzavřením "Darovací smlouvy" 

mezi příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu jako "obdarovanou" 

a Ing. Lukášem Wagenknechtem jako "dárcem" (str. 4) 

  5. Návrh změny ve složení Komise pro sport, mládež a grantovou politiku Rady 

městské části Praha 8 (str. 4) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o dílo na přepravní a montážní práce" mezi Městskou 

částí Praha 8 a obchodní korporací Silesia WM s.r.o (str. 5) 

  7. Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště " 

mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací ANELIS, s.r.o. (str. 5) 

  8. Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Janou Mengerovou (str. 5) 

  9. Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "PD - vybudování parkovacích stání v ulicích 

Střekovská, Štětínská, Poznaňská a Řešovská" (str. 5) 

10. Návrh nevyhovění námitkám uchazeče DEREZA, společnost s ručením 

omezeným (IČO: 480 36 315), se sídlem na adrese Libocká 685/43d, 

161 00 Praha 6 - Liboc, proti vyloučení ze zadávacího řízení pro realizaci veřejné 

zakázky "Snížení energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8" (str. 6) 

11. Návrh uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 

a Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem - AMBIS, a. s. 

(str. 6) 

12. 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. 6) 

 

K navrženému pořadu jednání 39. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 39. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 37. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 16. října 2019 

 

K zápisu ze 37. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 16. října 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 37. schůze, 

konané dne 16. října 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se 

mění OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění 

pozdějších předpisů; k návrhu stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu OZV o místním 

poplatku z pobytu; k návrhu stanoviska MČ Prahy 8 k návrhu OZV, kterou se mění 

OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy 

 

 

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 0586/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

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 0587/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl doplnit pořad jednání dnešní schůze RMČ 

o bod 3A.  

 

Rada MČ po projednání zařazení 

bodu 3A na pořad jednání schválila. 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 4/7 

 

 

K bodu 3A 

Návrh změny účelu použití investičního příspěvku Servisního střediska pro správu 

svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8, ponechaného z předchozích let do roku 2019 

 

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 0588/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh vyslovení souhlasu zřizovatele s uzavřením "Darovací smlouvy" 

mezi příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu jako "obdarovanou" 

a Ing. Lukášem Wagenknechtem jako "dárcem" 

 

 

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 0589/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh změny ve složení Komise pro sport, mládež a grantovou politiku Rady 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 0590/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o dílo na přepravní a montážní práce" mezi Městskou částí 

Praha 8 a obchodní korporací Silesia WM s.r.o 

 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc stáhl. 

 

 

K bodu 7 

Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště " mezi Městskou 

částí Praha 8 a obchodní korporací ANELIS, s.r.o. 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

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 0591/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou 

částí Praha 8 a Janou Mengerovou 

 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc stáhl. 

 

 

K bodu 9 

Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "PD - vybudování parkovacích stání v ulicích Střekovská, 

Štětínská, Poznaňská a Řešovská" 

 

Přizvaný: p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ, 

Omluvený: p.  Knejf, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP) 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 0592/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh nevyhovění námitkám uchazeče DEREZA, společnost s ručením omezeným 

(IČO: 480 36 315), se sídlem na adrese Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6 - Liboc, 

proti vyloučení ze zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky "Snížení 

energetické náročnosti na objektu KD Ládví, Praha 8" 

 

Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) 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 0593/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

 

K bodu 11 

Návrh uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Městskou částí Praha 8 

a Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem - AMBIS, a. 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 0594/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12  

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 39. schůzi Rady MČ ve 14:20 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0586/2019 až Usn RMC 0594/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Josef   S l o b o d n í k 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


