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Z á p i s 

z 99. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 11. srpna 2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 5) 

členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

pí Kendeová, v zastoupení 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. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková, Bc. Švarc, a Mgr. Paulus (= 3 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.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších 

vztahů a infocentra ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

99. 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 5 členů Rady MČ, místostarostka MČ 

pí Mgr. Ludková, uvolněný radní p. Bc Švarc a radní p. Mgr. Paulus svoji 

nepřítomnost předem řádně omluvili. 

 

 

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 99. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 97. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 21. července 2021 (str. 3) 
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  2. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 4) 

  3. Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (str. 4) 

  4. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0589/2020 Rady městské části Praha 8 

ze dne 09.12.2020, ve věci uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu 

části pozemku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného 

do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 881/203, 

na k. ú. Čimice (str. 4) 

  5. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu 

nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy 

Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku 

parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č. 2548-3041/2021 ze dne 13. 7. 2021 

úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 5) 

  6. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43 – v domě čp. 12, 

v k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 (str. 5) 

  7. Návrh uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0608/2012, č. Usn RMC 0085/2017, č. Usn RMC 0136/2019, 

č. Usn RMC 0345/2019 a č. Usn RMC 0121/2020) (str. 6) 

  8. Návrh doporučení ředitelkám a ředitelům základních škol, zřizovaných Městskou 

částí Praha 8 ohledně způsobu testování na počátku školního roku 2021/2022 

(str. 6) 

  9. Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37 b zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (str. 6) 

10. Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37 b zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (str. 7) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v·objektu ve 

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

Praha 8 – čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

(str. 7) 

12. Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - 

úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, 

svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222, ostatní 

plocha, o výměře 16 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 881/203 dle 

geometrického plánu č. 1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 ověřeného úředně 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice 

(k usn. č. Usn RMC 0251/2021 a č. Usn ZMC 017/2021) (str. 8) 

13. Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

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

části pozemku parc. č. 11/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 8) 

14. Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (str. 9) 
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15. Návrh doplnění odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č.·j.·MCP8 

076255/2021, spis.zn. MCP8 082629/2008/OV.Pet, Váv ze dne 16. července 

2021, vydaného odborem územního rozvoje a·výstavby Úřadu Městské části 

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

Horizons“, Praha, Bohnice,  K·Pazderkám na pozemcích parc.č. 1284, 1285/1, 

1285/7, 1285/11, 1285/21, 1285/26, 1285/30, 1285/37, 1285/38, 1285/39, 

1285/40, 1285/41, 1324/29, 1729, 1741, 1742, všechny na k.ú. Troja v Praze 8 

(při ul. K·Pazderkám) (str. 9) 

 

16. 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. 10) 

 

K navrženému pořadu jednání 99. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 99. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 97. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 21. července 

2021 

 

K zápisu z 97. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 21. července 

2021 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 97. schůze, 

konané dne 21. července 2021, 

schválila jednomyslně (všemi 5 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2021) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: 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 0342/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

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 0343/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0589/2020 Rady městské části Praha 8 

ze dne 09.12.2020, ve věci uzavření Dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" o nájmu části 

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

části Praha 8 – části pozemku parc. č. 881/203, na k. ú. Čimice 

 

Omluven: p. Ing. Bc. Eliáš, 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 0344/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 

– pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku parc. č. 1640/1 

dle Geometrického plánu č. 2548-3041/2021 ze dne 13. 7. 2021 úředně ověřeného 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (materiál pro ZMČ) 

 

Omluven: 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 00345/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43 – v domě čp. 12, v k. ú. Karlín 

a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 

 

Omluven: 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 0346/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy 

a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0608/2012, 

č. Usn RMC 0085/2017, č. Usn RMC 0136/2019, č. Usn RMC 0345/2019 

a č. Usn RMC 0121/2020) 

 

Omluven: 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 0347/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh doporučení ředitelkám a ředitelům základních škol, zřizovaných Městskou částí 

Praha 8 ohledně způsobu testování na počátku školního roku 2021/2022 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Tatranský. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0348/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37 b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

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 0349/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37 b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

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 0350/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 

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

Praha 8 – čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8 

 

Omluven: 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 0351/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - 

úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené 

do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222, ostatní plocha, o výměře 

16 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 881/203 dle geometrického plánu 

č. 1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským 

inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice (k usn. č. Usn RMC 0251/2021 

a č. Usn ZMC 017/2021) 

 

Omluven: 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 0352/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 

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

parc. č. 11/1 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

 

Omluven: 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 0353/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

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 0354/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh doplnění odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č.·j.·MCP8 

076255/2021, spis.zn. MCP8 082629/2008/OV.Pet, Váv ze dne 16. července 2021, 

vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu Městské části Praha 8, jímž 

bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům „Troja Horizons“, Praha, 

Bohnice,  K Pazderkám na pozemcích parc.č. 1284, 1285/1, 1285/7, 1285/11, 1285/21, 

1285/26, 1285/30, 1285/37, 1285/38, 1285/39, 1285/40, 1285/41, 1324/29, 1729, 

1741, 1742, všechny na k.ú. Troja v Praze 8 (při ul. K Pazderkám) 

 

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

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 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 0355/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 16  

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. 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 99. schůzi Rady MČ ve 14:10 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0342/2021 až Usn RMC 0355/2021 

 

 

 

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

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 

 


