Zápis
z 18. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 10. dubna 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 Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář
starosty (OKS) ÚMČ,
p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské
části (OOZ) OKS ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
18. 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. Slabihoudka.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 18. schůze Rady MČ:
1.
2.
3.

Schválení zápisu ze 16. schůze Rady městské části Praha 8 konané
dne 20. března 2019 (str. 5)
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního
plánu na pozemku parc. č. 606/16 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Vršní) z TI
(zařízení pro přenos informací) na SV (všeobecně smíšené) (str. 7)
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků mimo území Prahy 8
(vlastník žadatel) za pozemek parc. č. 4003/20 na k. ú. Libeň v Praze 8 (vlastník
Hlavní město Praha), při ul. Menclova (k usn. č. Usn RMC 0253/2018) (str. 8)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2364/137
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Opálkova) (str. 8)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke koncepční studii části území
Invalidovna – Karlín, na pozemcích parc. č. 693/51, 693/132, 693/136, 693/138,
693/197, 693/199, 693/200, 693/237, 693/180, 693/237, všechny na k. ú. Karlín
v Praze 8 (při ul. U Sluncové) (k usn. č. Usn RMC 0798/2017) (str. 9)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1660/2
(o výměře 24 m2)
na k. ú. Troja
v Praze 8 (při ul. Trojská)
(k usn.
č. Usn RMC 0662/2012, č. Usn RMC 0106/2013 a č. Usn RMC 0505/2018)
(str. 9)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 415, 416/1,
všechny
na k. ú. Kobylisy
v Praze 8
(při ul. Klapkova)
(k usn.
č. Usn RMC 0512/2013,
č. Usn RMC 0106/2015,
č. Usn RMC 0541/2016
a č. Usn RMC 0428/2017) (str. 10)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2364/136
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Kyselova) (k usn. č. Usn RMC 0131/2012)
(str. 10)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 840/456
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kusého, Dolákova) (str. 11)
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3868/4
o výměře cca 90 m2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. U Rokytky) (k usn.
č. Usn RMC 0422/2017) (str. 11)
Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 767/1 o výměře cca 200 m2
na k. ú. Karlín v Praze 8 (v blízkosti betonárky) (str. 12)
Návrh Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do společného řízení
„Dočasné novostavby ocelové skladové haly s dobou trvání do roku 2038“
na pozemku parc. č. 3610 na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 12)
Návrh k připomínkám Městské části Praha 8 k návrhu Územní studie sídliště
Ďáblice
(k usn.
č. Usn ZMC 022/2017,
č. Usn ZMC 036/2017
a č. Usn ZMC 002/2019) (str. 13)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového
vedení na pozemku parc. č. 3612, na k. ú. Libeň, obec Praha (str. 15)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení
elektrické energie na pozemku parc. č. 1137/221 na k. ú. Čimice, obec Praha
(str. 15)
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku parc. č. 840/190
na k. ú. Bohnice, obec Praha, za účelem zařízení staveniště pro stavbu "Domov
pro seniory Bohnice" při ulici Řešovská (str. 15)
Návrh souhlasu Rady městské části Praha 8 se záměrem svěření pozemků
na k. ú. Bohnice v Praze 8 do správy Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 074/2012 a č. Usn ZMC 018/2014) (str. 16)
Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 (str. 16)
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20.
21.
22.
23.

24.

Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou
službou – na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 17)
Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro dopravu (str. 20)
Návrh změny ve složení zvláštního orgánu Městské části Praha 8 – povodňové
komise MČ Praha 8 (str. 21)
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. 21)
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. 21)
C) Aktuální
materiály
předložené
operativně
„na stůl“
(str. 6, 7, 13 až 14, 17 až 20, 21)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. )

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu
pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně
„na stůl“:
ozn. „C7“ Návrh rozpočtového opatření Městské části
č. Usn ZMC 003/2019 (informace pro ZMČ) (str. 7),

Praha

8

(k usn.

po projednání výše uvedeného 14. bodu pořadu jednání byly projednány následující
aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C“

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 678/2 o výměře 20 m2
(dle geometrického plánu č. 1631-343/2018 ze dne 22. 11. 2018 nově
označeného
jako parc. č. 678/7)
na k. ú. Karlín
v Praze 8
(při ul. Na Špitálsku) (str. 13),

ozn. „C1“ Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 726/1 (o výměře
cca 215 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) (str. 14),
ozn. „C2“ Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/52 (o výměře
cca 10 m2) na k. ú. Kobylisy (při ul. Žernosecká) (str. 14)
a
ozn. „C3“ Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 840/1 (o výměře
cca 20 m2) na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Feřtekova) (k usn.
č. Usn RMC 0108/2015) (str. 14),
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po projednání výše uvedeného 20. bodu pořadu jednání byly projednány následující
aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C4“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v objektu ve spoluvlastnickém podílu Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a Městské části Praha 8 – čp. 485,
prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Březinova 18, 186 00 Praha 8
(str. 17),
ozn. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 68/381, uzavřené
v rámci břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného
ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 381, prostor 511,
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 68, 186 00 Praha 8 (str. 18),
ozn. „C9“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním
režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování bezpečnostních služeb
ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8" (str. 18),
ozn. „C13“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek,
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu
městské části Praha 8 "Osmička" (str. 19),
ozn. „C10“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi panem Zdeňkem Topinkou
jako "dárcem" a Městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci
poskytnutí finančního daru ve výši 12.000 Kč (str. 19),
ozn. „C11“ Návrh udělení souhlasu Městské částí Praha 8 s užitím znaku Městské
části Praha 8 (str. 19),
ozn. „C12“ Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy na nájem výpočetní
techniky" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní společností CS21
Nextnet, s.r.o. (str. 20)
a
ozn. „C5“ Návrh odstoupení od žádostí o dotace z Operačního programu Životního
prostředí SFŽP (str. 20),
po projednání výše uvedeného 22. bodu pořadu jednání byl projednán následující
aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“:
ozn. „C8“ Návrh změny v komisích Rady městské části Praha 8 (str. 21).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek přítomné informoval, že zařazuje
na projednávání dnešní schůze RMČ materiál ozn. „C14 “ - k dosavadnímu průběhu
jednání ve věci předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb
uzavřené dne 15. října 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem
a společností
Metrostav
Development a. s
(resp.
Metrostav
Alfa s.r.o.),
jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. července 2018 a ke způsobu
provádění díla, který bude projednán za 1. bodem navrženého pořadu jednání.
K navrženému pořadu jednání 18. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 18. schůze schválila jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu ze 16. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. března
2019
K zápisu ze 16. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 20. března 2019
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 16. schůze,
konané dne 20. března 2019, schválila
jednomyslně
(všemi
8 hlasy
přítomných radních MČ).
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K bodu 23 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C14“ Návrh k dosavadnímu průběhu jednání ve věci
předčasného ukončení Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené
dne 15. října 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem
a společností Metrostav Development a. s (resp. Metrostav Alfa s.r.o.),
jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. července 2018
a ke způsobu provádění díla.
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 0155/2019,
které je přílohou zápisu.
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování
bylo:
7 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)

K bodu 2
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ)

části

Praha 8

(k usn.

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 0156/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 23 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C7“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn ZMC 003/2019 (informace pro ZMČ).
Přizvaná: p. 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 0157/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu na pořízení změny územního plánu
na pozemku parc. č. 606/16 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Vršní) z TI (zařízení
pro přenos informací) na SV (všeobecně smíšené)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části
a strategického rozvoje odboru 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 0158/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 4
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně pozemků mimo území Prahy 8
(vlastník žadatel) za pozemek parc. č. 4003/20 na k. ú. Libeň v Praze 8 (vlastník
Hlavní město Praha), při ul. Menclova (k usn. č. Usn RMC 0253/2018)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

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 0159/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 5
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2364/137
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Opálkova)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

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 0160/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 6
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke koncepční studii části území Invalidovna –
Karlín, na pozemcích parc. č. 693/51, 693/132, 693/136, 693/138, 693/197, 693/199,
693/200, 693/237, 693/180, 693/237, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8
(při ul. U Sluncové) (k usn. č. Usn RMC 0798/2017)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. spolu s místostarostou
MČ p. Vítkem.
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 0161/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 1660/2
(o výměře
24 m2)
na k. ú. Troja
v Praze 8
(při ul. Trojská)
(k usn.
č. Usn RMC 0662/2012, č. Usn RMC 0106/2013 a č. Usn RMC 0505/2018)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

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 0162/2019,
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 pozemků parc. č. 415, 416/1, všechny
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Klapkova) (k usn. č. Usn RMC 0512/2013,
č. Usn RMC 0106/2015, č. Usn RMC 0541/2016 a č. Usn RMC 0428/2017)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

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 0163/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 9
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2364/136
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Kyselova) (k usn. č. Usn RMC 0131/2012)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu
usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0164/2019,
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 prodeji pozemku parc. č. 840/456
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Kusého, Dolákova)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. spolu s místostarostou
MČ p. Vítkem.
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 0165/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 11
Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3868/4
o výměře cca 90 m2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. U Rokytky) (k usn.
č. Usn RMC 0422/2017)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

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 0166/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 12
Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 767/1 o výměře cca 200 m2
na k. ú. Karlín v Praze 8 (v blízkosti betonárky)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

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 0167/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 13
Návrh Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do společného řízení „Dočasné
novostavby ocelové skladové haly s dobou trvání do roku 2038“ na pozemku
parc. č. 3610 na k. ú. Libeň v Praze 8
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

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 0168/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 14
Návrh k připomínkám Městské části Praha 8 k návrhu Územní studie sídliště Ďáblice
(k usn. č. Usn ZMC 022/2017, č. Usn ZMC 036/2017 a č. Usn ZMC 002/2019)
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení
a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ

architekta

městské

části

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. spolu s místostarostou
MČ p. Vítkem.
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 0169/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 23 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh vyjádření k prodeji části pozemku
parc. č. 678/2 o výměře 20 m2 (dle geometrického plánu č. 1631-343/2018
ze dne 22. 11. 2018 nově označeného jako parc. č. 678/7) na k. ú. Karlín
v Praze 8 (při ul. Na Špitálsku).
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 0170/2019,
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. „C1“ Návrh vyjádření k prodeji části pozemku
parc. č. 726/1
(o výměře
cca 215 m2)
na k. ú. Bohnice
v Praze 8
(při ul. V Zámcích).
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 0171/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. spolu s místostarostou MČ p. Vítkem uvedl
aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh
vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 2621/52 (o výměře cca 10 m2)
na k. ú. Kobylisy (při ul. Žernosecká).
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 0172/2019,
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. „C3“ Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku
parc. č. 840/1
(o výměře
cca 20 m2)
na k. ú. Bohnice
v Praze 8
(při ul. Feřtekova) (k usn. č. Usn RMC 0108/2015).
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 0173/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 15
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě" pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení
na pozemku parc. č. 3612, na k. ú. Libeň, obec Praha
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ
Materiál uvolněný radní MČ p. Slabihoudek stáhl.

K bodu 16
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene"
pro umístění a provozování stavby podzemního kabelového vedení elektrické energie
na pozemku parc. č. 1137/221 na k. ú. Čimice, obec Praha
Omluvený: 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 0174/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 17
Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" části pozemku parc. č. 840/190 na k. ú. Bohnice,
obec Praha, za účelem zařízení staveniště pro stavbu "Domov pro seniory Bohnice"
při ulici Řešovská
Omluvený: 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 0175/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 18
Návrh souhlasu Rady městské části Praha 8 se záměrem svěření pozemků
na k. ú. Bohnice
v Praze 8
do správy
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 074/2012 a č. Usn ZMC 018/2014)
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek.
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 0176/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 19
Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory"
v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské
části Praha 8
Omluvený: 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 0177/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 20
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou –
na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou
Omluvený: 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 0178/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 23 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C4“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího podnikání v objektu ve spoluvlastnickém podílu Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městské části Praha 8 –
čp. 485,
prostor č. 501,
na k. ú. Karlín
a na adrese
Březinova 18,
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 0179/2019,
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. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 68/381,
uzavřené v rámci břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného
ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 381, prostor 511,
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 68, 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 0180/2019,
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 zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané
v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování bezpečnostních
služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8".
Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (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 0181/2019,
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. „C13“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných
zakázek, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava
časopisu městské části Praha 8 "Osmička".
Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ,
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 0182/2019,
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. „C10“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi panem
Zdeňkem
Topinkou
jako "dárcem"
a Městskou
částí
Praha 8,
jako obdarovaným, ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 12.000 Kč.
Přizvaný: 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 0183/2019,
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 udělení souhlasu Městské částí Praha 8 s užitím
znaku Městské části Praha 8.
Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ
V diskusi vystoupili pp. Gros, Vítek a Bc. Švarc.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0184/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C12“ Návrh výběru pronajímatele a uzavření "Smlouvy
na nájem výpočetní techniky" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní
společností CS21 Nextnet, 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 0185/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh odstoupení od žádostí o dotace z Operačního
programu Životního prostředí SFŽP.
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 0186/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 21
Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro dopravu
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 0187/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 22
Návrh změny ve složení zvláštního orgánu Městské části Praha 8 – povodňové komise
MČ 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 0188/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 23 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C8“ Návrh změny v komisích 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 0189/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 8 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 23 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 23 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.
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K bodu 24
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. dubna 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 24. dubna 2019 se souhlasem
na vědomí.
Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 18. schůzi Rady MČ ve 14:37 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0155/2019 až Usn RMC 0189/2019

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