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Z á p i s 

ze 38. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 30. 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 

 

 

38. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 14:05 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 38. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 36. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. října 

2019 (str. 4) 

  2. Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací) - 

mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 5) 
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3. Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým 

příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí 

Praha 8 (str. 5) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 5) 

  5. Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Komunální služby Praha 8" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

(k usn. č. Usn RMC 0449/2019) (str. 6) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3950/2 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Vojenova) (str. 8) 

  7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 3710/1, 

3710/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Primátorská) (str. 8) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 13/22 a části 

pozemku parc. č. 13/14 (o výměře cca 170 m2), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Na Košince) (str. 9) 

  9. Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem, parc. č. 527/7na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. K zahradnictví) 

ze ZMK na SV nebo OB (str. 9) 

10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního 

plánu zkráceným postupem, parc. č. 704/1 na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. U Drahaně) z OP na OB-C (str. 10) 

11. Návrh vyjádření k návrhům změn územního plánu vlny 10   3085/10, 3086/10 

na k. ú. Troja v Praze 8 (lokalita Dlážděnka) (k usn. č. Usn RMC 037/2014) 

(str. 10) 

12. Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem- dostavba bloku na nároží ulic Sokolovská – Ke Štvanici pro pozemky 

parc. č. 165/1, 165/2, 165/3, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 787/1, 788, 790/1, 790/2 

na k. ú. Karlín v Praze 8 (str. 10) 

13. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" 

umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem stavby "Připojení lokality VODAFONE A8NAK, 

Na Košince 106, P8 - Libeň" (str. 12) 

14. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene" pro umístění a provozování stavby s názvem "TMCZ FTTS 2017 ring 

A17 - site 10508 Praha Lublinská", na pozemku parc. č. 1160/86, na k. ú. Troja, 

obec Praha (str. 13) 

15. K informaci o oznámení paní Miloslavy Mijavcové o vzdání se funkce 

přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8 (informace pro ZMČ) (str. 14) 

16. Návrh změny ve složení komisí Rady městské části Praha 8 (str. 15) 

17. 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. 16) 

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. 16) 
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C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

(str. 6, 7 až 8, 11 až 12, 13 až 14, 15) 

18. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 16) 

 

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. „C5“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6), 

 

po projednání výše uvedeného 5. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C8“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, 

dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast I" (k usn. 

č. Usn RMC 0518/2019) (str. 7), 

 

ozn. „C9“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, 

dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast J" (k usn. 

č. Usn RMC 0517/2019) (str. 7) 

a 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Rámcové smlouvě" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení (sociálních 

pohřbů)" (str. 8), 

 

po projednání výše uvedeného 12. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu částí 

pozemků k výstavbě atletické haly parc. č. 603/7, 600/35 na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 (při ul. Podhajská pole) (str. 11), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření k návrhům na pořízení změn územního plánu zkráceným 

postupem – ÚAN Florenc na k. ú. Karlín a k. ú. Nové Město v Praze 8 

(žádosti z 06/2019 a 09/2019) (str. 11) 

a 

ozn. „C10“ Návrh odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j. MCP8 

338837/2019, spis. zn. MCP8 174090/2019/OV.Ves, Jb ze dne 23. října 

2019, vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské 

části Praha 8, které schvaluje stavební záměr a vydává povolení na stavbu 

„Bytový dům Kobylisy, ulice Pod Hliništěm, Praha, Kobylisy, 

Pod Hliništěm“ na pozemcích parc. č. 297 (hlavní stavba), 1724 (přípojky) 

na k. ú. Kobylisy (str. 12), 
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po projednání výše uvedeného 14. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou – na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 13) 

a 

ozn. „C7“ 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. 265, na k. ú. Bohnice a na adrese 

U Pazderek 22, 181 00 Praha 8 (str. 14), 

 

po projednání výše uvedeného 15. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a Ing. Jiřím Dobíškem a MUDr. Soňou Dobíškovou, 

jako "dárci (str. 15) 

a 

ozn. „C6“ Návrh podání výpovědi Servisní smlouvy č. 2017/0389/OKS.DICTS 

(str. 15). 

 

K navrženému pořadu jednání 38. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 38. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 36. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. října 2019 

 

K zápisu ze 36. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. října 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 36. schůze, 

konané dne 2. října 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 
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K bodu 2 

Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací) - 

mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 

 

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 0562/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu 

svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým 

osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 

 

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 0563/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

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 0564/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C5
“ 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 0565/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Komunální služby Praha 8" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" (k usn. 

č. Usn RMC 0449/2019) 

 

Přizvaní: p.  Mgr. Kudela v zastoupení pí Mgr. Hrazánkové, 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 0566/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C8
“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení 

zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba 

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

(k usn. č. Usn RMC 0518/2019). 

Přizvaní: p.  Mgr. Kudela v zastoupení pí  Mgr. Hrazánkové, 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 0567/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 8 o zrušení 

zadávacího řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba 

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

(k usn. č. Usn RMC 0517/2019). 

Přizvaní: p.  Mgr. Kudela v zastoupení pí  Mgr. Hrazánkové, 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 0568/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k "Rámcové smlouvě" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení 

(sociálních pohřbů)". 

Přizvaný: p.  Mgr. Kudela v zastoupení pí  Mgr. Hrazánkové, vedoucí OPS 

ÚMČ, 

Omluvená: 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 0569/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3950/2 

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

 

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

a strategického rozvoje odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 

ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Gros, Ing. Zikmundová a Ing. Hřebík, Ph.D. 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 3710/1, 3710/2 

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

 

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

a strategického rozvoje OÚRV 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 0570/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 13/22 a části 

pozemku parc. č. 13/14 (o výměře cca 170 m2), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Na Košince) 

 

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

a strategického rozvoje OÚRV 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 0571/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 527/7na k. ú. Střížkov v Praze 8 (při ul. K zahradnictví) ze ZMK na SV 

nebo OB 

 

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

a strategického rozvoje OÚRV 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 0572/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního plánu 

zkráceným postupem, parc. č. 704/1 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. U Drahaně) 

z OP na OB-C 

 

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

a strategického rozvoje OÚRV 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 0573/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření k návrhům změn územního plánu vlny 10   3085/10, 3086/10 

na k. ú. Troja v Praze 8 (lokalita Dlážděnka) (k usn. č. Usn RMC 037/2014) 

 

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

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

 

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

 

 

K bodu 12 

Návrh vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem-

dostavba bloku na nároží ulic Sokolovská – Ke Štvanici pro pozemky parc. č. 165/1, 

165/2, 165/3, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 787/1, 788, 790/1, 790/2 na k. ú. Karlín 

v Praze 8 

 

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

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Gros, Ing. Zikmundová, Slobodník, Vítek 

a Ing. Hřebík, Ph.D. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0574/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 



 

 

strana 11/17 

 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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 bezúplatnému převodu částí pozemků k výstavbě atletické haly 

parc. č. 603/7, 600/35 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Podhajská pole). 

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 0575/2019, 

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. „C2
“ Návrh vyjádření k návrhům na pořízení 

změn územního plánu zkráceným postupem – ÚAN Florenc na k. ú. Karlín 

a k. ú. Nové Město v Praze 8 (žádosti z 06/2019 a 09/2019). 

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 0576/2019, 

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. „C10
“ Návrh odvolání Městské části Praha 8 

proti rozhodnutí č. j. MCP8 338837/2019, spis. zn. MCP8 

174090/2019/OV.Ves, Jb ze dne 23. října 2019, vydaného odborem územního 

rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, které schvaluje stavební 

záměr a vydává povolení na stavbu „Bytový dům Kobylisy, ulice 

Pod Hliništěm, Praha, Kobylisy, Pod Hliništěm“ na pozemcích parc. č. 297 

(hlavní stavba), 1724 (přípojky) na k. ú. Kobylisy. 

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 0577/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování nadzemního a podzemního vedení veřejné komunikační sítě 

pod názvem stavby "Připojení lokality VODAFONE A8NAK, Na Košince 106, P8 - 

Libeň" 

 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše, vedoucího 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 0578/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" 

pro umístění a provozování stavby s názvem "TMCZ FTTS 2017 ring A17 - site 

10508 Praha Lublinská", na pozemku parc. č. 1160/86, na k. ú. Troja, obec Praha 

 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše, vedoucího 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 0579/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše, vedoucího 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 0580/2019, 

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. „C7
“ 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. 265, na k. ú. Bohnice a na adrese 

U Pazderek 22, 181 00 Praha 8. 

Přizvaná: pí Víšková v zastoupení p. Ing. Bc. Eliáše, vedoucího 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 0581/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

K informaci o oznámení paní Miloslavy Mijavcové o vzdání se funkce přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 8 (informace pro ZMČ)  

 

 

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 0582/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou 

částí Praha 8, jako "obdarovaným", a Ing. Jiřím Dobíškem a MUDr. Soňou 

Dobíškovou, jako "dárci. 

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 0583/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh podání výpovědi Servisní smlouvy 

č. 2017/0389/OKS.DICTS. 

   

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 0584/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh změny ve složení komisí 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 0585/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 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 17 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 

ve středu 6. listopadu 2019 od 14:00 hodin 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 18 

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 13. listopadu 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 13. listopadu 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 38. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0562/2019 až Usn RMC 0585/2019 

 

 

 

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

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 

 


