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Z á p i s 

z 81. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 10. února 2021 od 14:00 hodin 

v obřadní síni Libeňského zámku 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc, 

Ing. Hřebík, Ph.D. a Mgr. Paulus (= 7 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. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková (= 1 radní MČ), 

         Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,  

     Mgr. Bc. Mutl, vedoucí OOZ OKS ÚMČ. 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

81. 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 7 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 81. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 79. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 13. ledna 

2021 (str. 4) 

  2. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (informace pro ZMČ) (str. 4) 

  3. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 

až 2025 (materiál pro ZMČ) (str. 5) 
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  4. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 17. března 2021 (str. 5) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu částí pozemků parc. č. 840/1 

(o výměře cca 1,5 m2) na k. ú. Bohnice, ul. Feřtekova a parc. č. 2364/508 

(o výměře cca 1,5 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Opálkova) (str. 5) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 558/1, 

k. ú. Kobylisy v Praze 8 (o výměře 32 nebo 38 m2) při ul. U Školské zahrady 

(k usn. č. Usn RMC 0441/2016, č. Usn RMC 0566/2016 

a č. Usn RMC 0261/2017) (str. 6) 

  7. Návrh vyjádření ke studii Rohan City – sekce A a projektové dokumentaci 

pro územní řízení budovy A1 jako součásti sekce A na k. ú. Karlín v Praze 8 

(str. 6) 

  8.    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. 13) 

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. 13) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 7 až 12) 

  9. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 13) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 7. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

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

službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 7), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0663/2015) (str. 7), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu Memoranda 

o koordinovaném rozvoji území Palmovky (str. 7), 

 

ozn. „C3“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke koncepci souboru staveb 

Městského okruhu a Libeňské spojky (str. 8), 

 

ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k uzavření Memoranda 

o spolupráci se společností Konsorcium Rohan, s.r.o., (IČO: 278 93 669), 

se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín (str. 8), 

 

ozn. „C5“ Návrh změny ve složení Ústřední inventarizační komise a Dílčích 

inventarizačních komisí Městské části Praha 8 (str. 8), 
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ozn. „C6“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 457 288,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému 

prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 9), 

 

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 – prostor č. 504, čp. 120, na k. ú. Karlín 

a na adrese Sokolovská 62, 186 00 Praha 8 (str. 9), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu v objektu 

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

části Praha 8 – čp. 780, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 

181 00 Praha 8 (str. 9), 

 

ozn. „C9“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu Městské části 

Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemků 

parc. č. 836/1, parc. č. 836/2, parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, na k. ú. Troja, 

obec Praha (str. 10), 

 

ozn. „C10“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 147 824,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu 

na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 10), 

 

ozn. „C11“ Návrh přijetí Časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření Městské 

části Praha 8 za rok 2020 (str. 10), 

 

ozn. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k věcnému záměru přijetí nového 

znění nařízení, kterým se vydává tržní řád (str.11),  

 

ozn. „C13“ Návrh slevy z výše nájemného ke "Smlouvě o podnájmu nemovitých věcí" 

uzavřené s panem Stanislavem Koukolíčkem (str. 11), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" části nemovitosti mezi MČ Praha 8 

a obchodní korporací Studio DVA s.r.o. (str. 11), 

 

ozn. „C15“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 12), 

 

ozn. „C16“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

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

– části pozemku parc. č. 26/2, na k. ú. Čimice v Praze 8 (str. 12) 

a 

ozn. „C17“ Návrh textu Podmínek pro poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti 

s pandemií onemocnění COVID-19, a textu Dohody o poskytnutí slevy 

z nájemného, Dohody o posunutí splatnosti nájemného a Dohody o uznání 

dluhu a splátkovém kalendáři (str. 12). 
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K navrženému pořadu jednání 81. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 81. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 79. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 13. ledna 2021 

 

K zápisu ze 79. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 13. ledna 2021 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 79. schůze, 

konané dne 13. ledna 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (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 0045/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 

až 2025 (materiál 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 0046/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 17. března 2021 

 

 

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 0047/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu částí pozemků parc. č. 840/1 

(o výměře cca 1,5 m2) na k. ú. Bohnice, ul. Feřtekova a parc. č. 2364/508 

(o výměře cca 1,5 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Opálkova) 

 

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

odbor územního rozvoje a výstavby (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 0048/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 558/1, k. ú. 

Kobylisy v Praze 8 (o výměře 32 nebo 38 m2) při ul. U Školské zahrady (k usn. 

č. Usn RMC 0441/2016, č. Usn RMC 0566/2016 a č. Usn RMC 0261/2017) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0049/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření ke studii Rohan City – sekce A a projektové dokumentaci pro územní 

řízení budovy A1 jako součásti sekce A na k. ú. Karlín v Praze 8 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0050/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

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

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

na dobu neurčitou. 

Omluvený: 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 0051/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 

(k usn. č. Usn RMC 0663/2015). 

Omluvený: 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 0052/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k návrhu Memoranda o koordinovaném rozvoji území Palmovky. 

   

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 0053/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 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 Městské části Praha 8 

ke koncepci souboru staveb Městského okruhu a Libeňské spojky. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros 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 0054/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k uzavření Memoranda 

o spolupráci se společností Konsorcium Rohan, s.r.o., (IČO: 278 93 669), 

se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros, Vítek, Slabihoudek, Mgr. Paulus 

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 0055/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C5
“ Návrh změny ve složení Ústřední inventarizační komise 

a Dílčích inventarizačních komisí 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 0056/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové 

výši 457 288,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní 

smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: 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 0057/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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 – prostor č. 504, čp. 120, na k. ú. Karlín 

a na adrese Sokolovská 62, 186 00 Praha 8. 

Omluvený: 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 0058/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu 

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

Městské části Praha 8 – čp. 780, na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, 

181 00 Praha 8. 

Omluvený: 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 0059/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu 

Městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, 

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

pozemků parc. č. 836/1, parc. č. 836/2, parc. č. 836/4, a parc. č. 837/1, 

na k. ú. Troja, obec Praha. 

Omluvený: 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 0060/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové 

výši 147 824,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní 

smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: 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 0061/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C11
“ Návrh přijetí Časového plánu vyúčtování výsledků hospodaření 

Městské části Praha 8 za rok 2020. 

   

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 0062/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k věcnému záměru 

přijetí nového znění nařízení, kterým se vydává tržní řád. 

   

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 0063/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh slevy z výše nájemného ke "Smlouvě o podnájmu 

nemovitých věcí" uzavřené s panem Stanislavem Koukolíčkem. 

   

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 0064/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" části nemovitosti mezi MČ 

Praha 8 a obchodní korporací Studio DVA s.r.o. 

   

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 0065/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

neurčitou. 

Omluvený: 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 0066/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého 

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

Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 26/2, na k. ú. Čimice v Praze 8. 

Omluvený: 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 0067/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh textu Podmínek pro poskytnutí slevy 

z nájemného v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, a textu Dohody 

o poskytnutí slevy z nájemného, Dohody o posunutí splatnosti nájemného 

a Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři. 

Omluvený: 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 0068/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 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 8 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 9 

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 24. února 2021 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 24. února 2021 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 81. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0045/2021 až Usn RMC 0068/2021 

 

 

 

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

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 

 


