Zápis
ze 113. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 12. ledna 2022 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková; 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 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. Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů
a infocentra ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.
Omluveni: pp. Vítek,
Bc. Švarc,
Mgr. Paulus (= 3 radní MČ),
Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ,
JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
113. 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 5 členů Rady.
Ověřovatel zápisu
Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ
místostarostku MČ pí Mgr. Ludkovou.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 111. schůze Rady MČ:
1.

Schválení zápisu ze 111. schůze
dne 15. prosince 2021 (str. 4)

Rady
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městské

části

Praha 8

konané

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního
města Prahy, svěřeným do správy městské části Praha 8 (str. 5)
Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 –
2026 (materiál pro ZMČ) (str. 5)
Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného
na 2. února 2022 (str. 5)
Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových
právnických osob (organizací), zřízené městskou částí Praha 8 na rok 2021
(str. 6)
Návrh vyjádření ke studii Bytového domu Na Slovance, parc. č. 1815/1, 1815/2
na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 6)
Návrh vyjádření ke studii Herní krajina a kavárna v Praze 8 – Bohnicích,
parc. č. 827/347,
827/1,827/337,
585/89
na k. ú. Bohnice
v Praze 8
(při ul. Krosenská) (str. 6)
Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí, jímž byl
schválen stavební záměr na stavbu „Novostavba ambulantní zdravotní zařízení“
Praha, Libeň, Nad Rokoskou, na pozemcích parc. č. 683, 682, 684/1, všechny
na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0297/2021) (str. 7)
Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému řízení Domy pro individuální
bydlení Pod Hliništěm, parc. č. 297, 1724, 2339/1, k. ú. Kobylisy (k usn.
č. Usn RMC 0241/2019, č. Usn RMC 0505/2019, č. Usn RMC 0577/2019
a č. Usn RMC 0439/2021) (str. 7)
Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené
městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum (str. 7)
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. 8 až 13)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 14)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 10. bodu
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně
„na stůl“:
ozn. „C“

Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění nové
distribuční sítě - technického vybavení na pozemcích parc. č. 881/208
a 881/209, oba na k. ú. Čimice, obec Praha (str. 8),

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního vedení
veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "RVDSL1829
A A LIBY2345-LIBY1HR MET" (str. 8),
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ozn. „C2“ Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena"
umístění a provozování NTL plynovodu pod názvem stavby "Stavební
úpravy NTL plynovodů v ul. Feřtékova, Dolákova, Kusého, Hackerova,
Praha 8 - Bohnice" (str. 8),
ozn. „C3“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
mezi Městskou částí Praha 8, a společností Technologie Hlavního města
Prahy, a. s. (str. 9),
ozn. „C4“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu
ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43, uzavřené v rámci
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného
ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 505, v domě čp.12,
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 186 00 Praha 8 (str. 9),
ozn. „C5“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě 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. „C6“ Návrh úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob
(organizací) - mateřských a základních škol zřízených městskou částí
Praha 8 (str. 10),
ozn. „C7“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0066/2021 Rady městské části
Praha 8 ze dne 10.02.2021 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" k bytu
zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy (str. 10),
ozn. „C8“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" 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. 10),
ozn. „C9“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (str. 11),
ozn. „C10“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (str. 11),
ozn. „C11“ Návrh uzavření 5 "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, na dobu určitou (str. 11),
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ozn. „C12“ Návrh uzavření 9 "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 0470/2013,
č. Usn RMC 0405/2017,
č. Usn RMC 0798/2012, č. Usn RMC 0559/2017, č. Usn RMC 0212/2017
a č. Usn RMC 0819/2013) (str. 12),
ozn. „C13“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" 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. 12),
ozn. „C14“ 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. Střížkov, na dobu neurčitou (str. 12)
a
ozn. „C15“ Návrh uzavření "Smlouvy o užívání pozemku a kontejnerů" za účelem
umístění odběrového místa pro testování koronaviru na části komunikace
U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, obec Praha
(str. 13).
K navrženému pořadu jednání 113. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 113. schůze schválila jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 1
Schválení zápisu ze 111. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. prosince
2021
K zápisu ze 111. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. prosince
2021 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 111. schůze,
konané dne 15. prosince 2021,
schválila jednomyslně (všemi 5 hlasy
přítomných radních MČ).
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K bodu 2
Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" v objektu ve vlastnictví obce, tj. hlavního města
Prahy, svěřeným do správy 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 0001/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 – 2026
(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 0002/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného
na 2. února 2022
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros, který navrhl úpravu v návrhu usnesení.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0003/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5
Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových právnických
osob (organizací), zřízené městskou částí Praha 8 na rok 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 0004/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 6
Návrh vyjádření ke studii Bytového domu Na Slovance, parc. č. 1815/1, 1815/2 na k.
ú. Libeň v Praze 8
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ)
odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík.
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 0005/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh vyjádření ke studii Herní krajina a kavárna v Praze 8 – Bohnicích,
parc. č. 827/347, 827/1,827/337, 585/89 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Krosenská)
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík.
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 0006/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 8
Návrh zpětvzetí odvolání městské části Praha 8 proti rozhodnutí, jímž byl schválen
stavební záměr na stavbu „Novostavba ambulantní zdravotní zařízení“ Praha, Libeň,
Nad Rokoskou, na pozemcích parc. č. 683, 682, 684/1, všechny na k. ú. Libeň
v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0297/2021)
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík stáhl.

K bodu 9
Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému řízení Domy pro individuální bydlení
Pod Hliništěm, parc. č. 297, 1724, 2339/1, k. ú. Kobylisy (k usn.
č. Usn RMC 0241/2019, č. Usn RMC 0505/2019, č. Usn RMC 0577/2019
a č. Usn RMC 0439/2021)
Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ
Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík stáhl.

K bodu 10
Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené
městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum
Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková.
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 0007/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 11 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene"
pro umístění nové distribuční sítě - technického vybavení na pozemcích
parc. č. 881/208 a 881/209, oba na k. ú. Čimice, obec Praha.
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 0008/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti" umístění a provozování nadzemního a podzemního
vedení veřejné komunikační sítě pod názvem stavby "RVDSL1829
A A LIBY2345-LIBY1HR MET".
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 0009/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C2“ Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemena" umístění a provozování NTL plynovodu pod názvem stavby
"Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Feřtékova, Dolákova, Kusého,
Hackerova, Praha 8 - Bohnice".
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 0010/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).

strana 8/14

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C3“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání mezi Městskou částí Praha 8, a společností Technologie Hlavního
města Prahy, a. s.
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 0011/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C4“ Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 12/43,
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání,
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 505, v domě čp.12,
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 43, 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 0012/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě 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 0013/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C6“ Návrh úpravy platů ředitelům příspěvkových
právnických osob (organizací) - mateřských a základních škol zřízených
městskou částí 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 0014/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C7“ Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0066/2021 Rady
městské části Praha 8 ze dne 10.02.2021 a k návrhu uzavření "Nájemní
smlouvy" k bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy.
Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ.
V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek.
Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém
návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0015/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C8“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" 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
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 0016/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele
dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesen
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0017/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C10“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele
dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesen.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0018/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C11“ Návrh uzavření 5 "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, na dobu určitou.
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 usnesen
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0019/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C12“ Návrh uzavření 9 "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 0470/2013, č. Usn RMC 0405/2017, č. Usn RMC 0798/2012,
č. Usn RMC 0559/2017, č. Usn RMC 0212/2017 a č. Usn RMC 0819/2013).
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 usnesen
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0020/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" 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
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesen
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0021/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C14“ 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. Střížkov, 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 usnesen
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0022/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 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 "Smlouvy o užívání pozemku
a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru
na části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, 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 usnesen
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0023/2022,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 5 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 11 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 11 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 v úterý 18. ledna od 14 hodin se bude
konat mimořádná schůze rady.
V diskusi vystoupili pp. Mgr. Bc. Mutl, Gros a Mgr. Ludková.
Rada
MČ
po projednání
informaci na vědomí.
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vzala

K bodu 12
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 26. ledna 2022 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 26. ledna 2022 se souhlasem
na vědomí.

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 113. schůzi Rady MČ ve 14:22 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0001/2022 až Usn RMC 0023/2022

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatelka zápisu:
....……........…………………………...
Mgr. Vladimíra L u d k o v á
místostarostka Městské části Praha 8
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