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Z á p i s 

ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 22. září 2021 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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. 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. Mgr. Ludková (= 1 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 

 

 

103. 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 7 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 103. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 101. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 1. září 

2021 (str. 5) 

  2. Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8 

na rok 2022 a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 

na rok 2022 (str. 5) 
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  3. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Regatou Čechy, a. s., Praha 6, 

jako "dárcem", a Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným" (str. 6) 

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

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

pozdějších předpisů (Libčická) (str. 6) 

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

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

pozdějších předpisů (Bohumila Hrabala) (str. 6) 

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

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

pozdějších předpisů (Žernosecká) (str. 7) 

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

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 7) 

  8. Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. m. Prahy 

k Městské části Praha 8 na rok 2022 (str. 7) 

  9. Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti" umístění 

a provozování telekomunikačního vedení pod názvem akce "11010-096980, 

FTTxO_A_PH8_Ďáblice_PRDAB1_UR" (str. 8) 

10. Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění 

vypracování projektové dokumentace pro akci "Revitalizace parku Dlážděnka" 

(str. 8) 

11. Návrh změny účelu ponechaných účelových investičních finančních prostředků 

z minulých let do roku 2021 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 (str. 8) 

12. Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – Domov 

pro seniory Trousilova, parc.č. 1777/1, 1777/6, 2545, 2547, 2548, 2570, 2572, 

2575, 2581, všechny na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 9) 

13.    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. 18) 

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. 18) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 9 až 18) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 12. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci se společností DOWNDALE s.r.o. 

(k usn. č. Usn ZMC 011/2019, č. Usn ZMC 041/2019 

a č. Usn RMC 0122/2021) (str. 9), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření Memoranda o spolupráci se společností A + R s.r.o. 

(str. 9), 
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ozn. „C2“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního 

systému" (str. 10), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Smluv o bezúplatném převodu majetku" mezi Městskou 

částí Praha 8 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 

hlavního města Prahy (str. 10), 

 

ozn. „C4“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 10), 

 

ozn. „C5“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

hlavního města Prahy (str. 11), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k pojistné smlouvě č. 7721137645 

(č.ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020) (str. 11), 

 

ozn. „C7“ Návrh zpětvzetí námitek do územního řízení Bytové domy Braunerova 

na pozemcích parc. č. 168/16, 170/1, 170/2, 171, 3717/1, 3718, 3723/4, 

3715, 3717/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0025/2021) 

(str. 11), 

 

ozn. „C8“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby 

Polyfunkční dům Na Kopečku, parc. č. 3574/1, 3574/3, 3574/4, 3575, 

3574/2, 3584, 3582, 3583, 3585, 3596/2, 3597/4, 3597/5, 3945/1, 3947/1, 

3948/8, 3987/1, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 12), 

 

ozn. „C9“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – Bytový 

dům Vršní, parc. č. 628/1 a další na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 12), 

 

ozn. „C10“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu zadání územní studie 

Památkové rezervace v hlavním městě Praze (k usn. 

č. Usn RMC 0178/2021) (str. 12), 

 

ozn. „C11“ Návrh aktualizace vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku 

parc. č. 2621 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou) (k usn. 

č. Usn RMC 0574/2020) (str. 13), 

 

ozn. „C12“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku 

parc. č. 2596/111 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Modřínová) (k usn. 

č. Usn RMC 0041/2018 a č. Usn RMC 0358/2021) (str. 13),  

 

ozn. „C13“ Návrh vyjádření ke studii stavebního záměru Pod hliništěm, parc. č. 297 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0241/2019, 

č. Usn RMC 0505/2019 a č. Usn RMC 0577/2019) (str. 13), 

 

ozn. „C14“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně části pozemku 

parc. č. 36/1 o výměře cca 46 m2 (ve vlastnictví žadatele) za část pozemku 

parc. č. 40 o výměře cca 46 m2 (ve vlastnictví Hlavního města Prahy), 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) (str. 14), 
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ozn. „C15“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke směně poz. parc. č. 2985/25, 

část poz. parc. č. 2985/26 o výměře 158 m2, označenou v návrhu GP 

jako část „a“, část poz. parc. č. 2985/27 o výměře 47 m2, označenou 

v návrhu GP jako „b“ a část poz. parc. č. 2985/28 o výměře 44 m2, 

označenou v návrhu GP jako „c“  a část poz. parc. č. 2985/32 o výměře 

59 m2, označenou v návrhu GP jako „d“ (všechny ve vlastnictví žadatele) 

za části poz. parc. č. 2982/1 o výměře 163 + 146 + 161 m2, označené 

v návrhu GP  jako části „i“, „j“, „k“ (ve vlastnictví Hlavního města Prahy), 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Na Hájku) (k usn. 

č. Usn RMC 0320/2017, č. Usn RMC 0795/2017, č. Usn RMC 289/2020 

a č. Usn RMC 0171/2021) (str. 14), 

 

ozn. „C16“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 2364/146 o výměře 20 m2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (v blízkosti 

ulice Kyselova) (str. 15), 

 

ozn. „C17“ 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 (str. 15), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Memoranda" mezi Městskou částí Praha 8 a Sociálními 

a ošetřovatelskými službami Praha 8 (str. 15), 

 

ozn. „C19“ Návrh návrhu stanoviska obce podle ustanovení § 147 odst. 1 písm. p) 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - 

Meridian česko-britská škola s.r.o. (str. 16), 

 

ozn. „C20“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o dotaci z rozpočtu hlavního 

města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území 

hl. m. Prahy pro rok 2022 – Opatření č. 5 a Opatření č. 7 (str. 16), 

 

ozn. „C21“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a Ing. Petrem Damborským (fyzickou osobou) a Ing. Janem Zabranským 

(fyzickou osobou) na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) (str. 16), 

 

ozn. „C22“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností SP 88, s.r.o. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) 

(str. 16), 

 

ozn. „C23“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností MUDI a. s. na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019) 

(str. 17), 

 

ozn. „C24“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0408/2021 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 1. 9. 2021, a k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" 

nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2236, 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0272/2021 

a č. Usn RMC 0408/2021) (str. 17), 
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ozn. „C25“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Pobřežní 122/70 a jednotlivými vlastníky 

bytových jednotek (str. 17) 

a 

ozn. „C26“ Návrh Městské části Praha 8 k návrhu dalšího postupu přípravy projektu 

výstavby bytového domu „Ládví – Praha 8“ dle schváleného tisku Rady 

hl. m. Prahy R- 41595 (str. 18). 

 

K navrženému pořadu jednání 103. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 103. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 101. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 1. září 2021 

 

K zápisu ze 101. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 1. září 2021 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 101. schůze, 

konané dne 1. září 2021, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh zahájení přípravy návrhů Plánu práce Rady městské části Praha 8 na rok 2022 

a Rámcového plánu činnosti Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2022 

 

 

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 0416/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Regatou Čechy, a. s., Praha 6, 

jako "dárcem", a Městskou částí Praha 8, jako "obdarovaným" 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0417/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

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

předpisů (Libčická) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0418/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

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

předpisů (Bohumila Hrabala) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0419/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona 

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

předpisů (Žernosecká) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0420/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

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

(informace pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros a navrhl úpravu v příloze usnesení. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0421/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh stanoviska Městské části Praha 8 k návrhu finančních vztahů hl. m. Prahy 

k Městské části Praha 8 na rok 2022 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0422/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

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

a provozování telekomunikačního vedení pod názvem akce "11010-096980, 

FTTxO_A_PH8_Ďáblice_PRDAB1_UR" 

 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0423/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh uzavření "Dodatku č. 3" ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění vypracování 

projektové dokumentace pro akci "Revitalizace parku Dlážděnka" 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0424/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 

 

K bodu 11 

Návrh změny účelu ponechaných účelových investičních finančních prostředků 

z minulých let do roku 2021 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8 

 

 

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

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0425/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – Domov pro seniory 

Trousilova, parc. č. 1777/1, 1777/6, 2545, 2547, 2548, 2570, 2572, 2575, 2581, 

všechny na k. ú. Kobylisy 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, Ph.D. 

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Gros vyzval radní 

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0426/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci se společností 

DOWNDALE s.r.o. (k usn. č. Usn ZMC 011/2019, č. Usn ZMC 041/2019 

a č. Usn RMC 0122/2021). 

   

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 0427/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření Memoranda o spolupráci se společností 

A + R 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 0428/2021, 

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. „C2
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Poskytování vyvolávacího 

a audiovizuálního systému". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, vedoucí odboru informatiky (OI) 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 0429/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření "Smluv o bezúplatném převodu majetku" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Českou republikou – Hasičským záchranným 

sborem hlavního města Prahy. 

   

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 0430/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

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

   

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 0431/2021, 

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. „C5
“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu hlavního města Prahy a navrhl upravit znění usnesení. 

   

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0432/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" k pojistné smlouvě 

č. 7721137645 (č.ev. 2020/0568/OPS.DVZ, č. 22/3224/2020). 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedení ekonomického odboru (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 0433/2021, 

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. „C7
“ Návrh zpětvzetí námitek do územního řízení 

Bytové domy Braunerova na pozemcích parc. č. 168/16, 170/1, 170/2, 171, 

3717/1, 3718, 3723/4, 3715, 3717/2 na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0025/2021). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0434/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci 

k územnímu řízení stavby Polyfunkční dům Na Kopečku, parc. č. 3574/1, 

3574/3, 3574/4, 3575, 3574/2, 3584, 3582, 3583, 3585, 3596/2, 3597/4, 

3597/5, 3945/1, 3947/1, 3948/8, 3987/1, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Mgr. Bc. Mutl. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0435/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh vyjádření k projektové dokumentaci 

pro územní řízení – Bytový dům Vršní, parc. č. 628/1 a další na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh připomínek Městské části Praha 8 

k návrhu zadání územní studie Památkové rezervace v hlavním městě Praze 

(k usn. č. Usn RMC 0178/2021). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0436/2021, 

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. „C11
“ Návrh aktualizace vyjádření Městské části 

Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 2621 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Pod Labuťkou) (k usn. č. Usn RMC 0574/2020). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0437/2021, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

6 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k prodeji pozemku parc. č. 2596/111 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Modřínová) (k usn. č. Usn RMC 0041/2018 a č. Usn RMC 0358/2021). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0438/2021, 

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. „C13
“ Návrh vyjádření ke studii stavebního 

záměru Pod hliništěm, parc. č. 297 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0241/2019, č. Usn RMC 0505/2019 a č. Usn RMC 0577/2019). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0439/2021, 

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. „C14
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

ke směně části pozemku parc. č. 36/1 o výměře cca 46 m2 (ve vlastnictví 

žadatele) za část pozemku parc. č. 40 o výměře cca 46 m2 (ve vlastnictví 

Hlavního města Prahy), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0440/2021, 

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. „C15
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

ke směně poz. parc. č. 2985/25, část poz. parc. č. 2985/26 o výměře 158 m2, 

označenou v návrhu GP jako část „a“, část poz. parc. č. 2985/27 o výměře 

47 m2, označenou v návrhu GP jako „b“ a část poz. parc. č. 2985/28 o výměře 

44 m2, označenou v návrhu GP jako „c“  a část poz. parc. č. 2985/32 o výměře 

59 m2, označenou v návrhu GP jako „d“ (všechny ve vlastnictví žadatele) 

za části poz. parc. č. 2982/1 o výměře 163 + 146 + 161 m2, označené v návrhu 

GP  jako části „i“, „j“, „k“ (ve vlastnictví Hlavního města Prahy), všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (ul. Na Hájku) (k usn. č. Usn RMC 0320/2017, 

č. Usn RMC 0795/2017, č. Usn RMC 289/2020 a č. Usn RMC 0171/2021). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0441/2021, 

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. „C16
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k pronájmu části pozemku parc. č. 2364/146 o výměře 20 m2 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (v blízkosti ulice Kyselova). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ 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 0442/2021, 

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 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. 

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 0443/2021, 

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. „C18
“ Návrh uzavření "Memoranda" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Sociálními a ošetřovatelskými službami 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 0444/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh návrhu stanoviska obce podle ustanovení § 147 

odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů - Meridian česko-britská škola 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 0445/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o dotaci 

z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory 

vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022 – Opatření č. 5 a Opatření č. 7. 

   

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 0446/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C21
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a Ing. Petrem Damborským (fyzickou osobou) a Ing. Janem 

Zabranským (fyzickou osobou) na straně druhé (k usn. č. Usn ZMC 041/2019). 

   

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 0447/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C22
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a společností SP 88, s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019). 
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C23
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 

na jedné straně a společností MUDI a. s. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019). 

   

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 0448/2021, 

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. „C24
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0408/2021 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 1. 9. 2021, a k návrhu uzavření "Smlouvy 

o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2236, 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0272/2021 

a č. Usn RMC 0408/2021). 

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 0449/2021, 

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. „C25
“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Pobřežní 122/70 

a jednotlivými vlastníky bytových jednotek. 

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 0450/2021, 

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. „C26
“ Návrh Městské části Praha 8 k návrhu 

dalšího postupu přípravy projektu výstavby bytového domu „Ládví – Praha 8“ 

dle schváleného tisku Rady hl. m. Prahy R- 41595. 

   

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

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit návrh usnesení ve smyslu 

připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto 

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0451/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 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 13 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 14 

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 6. října 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 6. října 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 103. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0416/2021 až Usn RMC 0451/2021 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D. 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


