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Z á p i s 
ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin 
v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 

 
Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; 

Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová, Ing. Šašek 
a Ing. Matoušová (= 8 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. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva 

městské části (OOZ) OKS ÚMČ, 
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 
 

Host:  pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra  
       OKT ÚMČ 
 
Omluven:   p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ 
 
 
Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 
 
 

122. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 
ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. 

 
Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. 
 

 
Ověřovatel zápisu  

 
Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ 

uvolněnou radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonovou. 
  

Rada MČ schválila uvolněnou radní 
MČ pí Mgr. et. Mgr. 
BcA. Solomonovou ověřovatelkou 
zápisu ze své 122. schůze.  
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Pořad jednání 
 

Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 122. schůze Rady MČ: 
 
  1. Schválení zápisu ze 120. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. září 

2018 (str. 8) 
  2. Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Stavba nové bezmotorové komunikace K Pazderkám – Lodžská" 
a uzavření "Smlouvy o dílo" (k usn. č. Usn RMC 0423/2018) (str. 16) 
Materiály k operativnímu projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8 

  3. Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou, zřízených 
Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 
významných pracovních úkolů ve 3. čtvrtletí 2018 (str. 24) 

  4. 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. 28) 

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. 28) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
(str. 8 až 15, 16 až 24, 25 až 27) 

  5. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 28) 
 

Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu 
pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 
„na stůl“: 
 
ozn. „C19“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0727/2017 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 15. 11. 2017, k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě 
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, v objektu ve vlastnictví 
Bytového družstva Pobřežní 380/2, uzavřené v rámci věcného břemene 
služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části 
Praha 8 – prostor č. 502, v budově čp. 380, na k. ú. Karlín a na adrese 
Pobřežní 2, 186 00 Praha 8 (str. 8), 

 
ozn. „C20“ Návrh uzavření "Dodatku č. 5" k "Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 
(U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 (str. 9), 

 
ozn. „C21“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 473, prostor č. 501, na k. ú. Karlín 
a na adrese Březinova 29, 186 00 Praha 8 (str. 9), 
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ozn. „C22“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0387/2018 Rady městské části 
Praha 8 ze dne 29. 08. 2018, k návrhu podání výpovědi "Nájemní smlouvy 
o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu 
ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 454/126, uzavřené v rámci 
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – prostor č. 501, v budově čp. 454, 
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126, 186 00 Praha 8 (str. 10), 

 
ozn. „C23“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 454/126, 
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 454, NP 501, 
v k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126, 186 00 Praha 8 (str. 10), 

 
ozn. „C24“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0333/2018 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 28. 06. 2018, k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" 
mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Libeň č.p. 1056 
(str. 11), 

 
ozn. „C25“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a Bytovým družstvem Libeň č. p. 1056 (str. 11), 
 
ozn. „C27“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva PECKOVA 277, uzavřené 
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 277, prostor č. 505, na k. ú. Karlín 
a na adrese Peckova 7, 186 00 Praha 8 (str. 12), 

 
ozn. „C28“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 
a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 
břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 
Městské části Praha 8 – čp. 140, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese 
Prvního pluku 140/4, 186 00 Praha 8 - Karlín (str. 12), 

 
ozn. „C29“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání, v objektu ve vlastnictví KAN22-51, bytového družstva, 
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 22, NP 502, 
v k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 14, 186 00 Praha 8 (str. 13), 

 
ozn. „C30“ Návrh uzavření "DOHODY O ZÚČTOVÁNÍ PLNĚNÍ (SLUŽEB) 

A O ÚHRADY NÁKLADŮ ÚDRŽBY A OBNOVY" mezi Městskou částí 
Praha 8, jako "uživatelem" a Bytovým družstvem Pobřežní 380/2 
(IČO: 030 24 512), se sídlem na adrese Pobřežní 380/2, 186 00 Praha 8, 
jako "majitelem" (str. 13), 
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ozn. „C31“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0402/2017 Rady městské části 
Praha 8 ze dne 28. 6. 2017, k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě 
o nájmu nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 
Křižíkova 91 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené 
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – prostor č. 502, v budově čp. 220, 
na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 91, 186 00 Praha 8 (str. 14) 

a 
ozn. „C26“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Přestavba objektu bez č. p. na pozemku 
parc. č. 2364/85, k. ú. Kobylisy" (str. 15), 

 
po projednání výše uvedeného 2. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 
 
ozn. „C11“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky 

a uzavření "Smlouvy o dílo" s předmětem plnění "Stavba nové 
bezmotorové komunikace Střelničná" (k usn. č. Usn RMC 0424/2018) 
(str. 16), 

 
ozn. „C16“ Návrh vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběru nejvhodnější 

nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Komunální 
služby Praha 8 pro rok 2019" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 
(k usn. č. Usn RMC 0360/2018) (str. 17), 

 
ozn. „C13“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního vztahu" ke "Smlouvě 

o dílo" s předmětem plnění "Převod parkoviště U Meteoru do placeného 
režimu" (str. 17), 

 
ozn. „C14“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního vztahu" ke "Smlouvě 

o dílo" s předmětem plnění "Převod parkoviště Karlínské náměstí 
do placeného režimu" (str. 18), 

 
ozn. „C35“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu Pernerova 29" 
(str. 18), 

 
ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 1311/11 

(ve vlastnictví HMP) a 1311/60 (ve vlastnictví HMP a Pražská 
energetika a.s., stavba ve vlastnictví žadatele), oba na k. ú. Troja v Praze 8 
(při ul. Mazurská) (str. 19), 

 
ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 669/9 

(o výměře 90 m2) a parc. č. 669/10 (o výměře 210 m2), oba na k. ú. Libeň 
v Praze 8 (při ul. Na Úbočí, Nad Rokoskou) (k usn. 
č. Usn RMC 0761/2012) (str. 19), 

 
ozn. „C3“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 

parc. č. 1660/2 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská) (str. 20), 
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ozn. „C4“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci 
pro vydání společného povolení stavby „Konverze stávajících objektů 
technické infrastruktury na bytový dům“ na pozemcích parc. č. 840/183, 
840/34, 840/35, 840/456, 840/167, 840/173, 840/210, 840/182, všechny 
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Dolákova) (k usn. 
č. Usn RMC 0196/2017 a č. Usn RMC 0266/2017) (str. 5), 

 
ozn. „C5“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k úplatnému převodu částí 

pozemků parc. č. 2594/1 (o výměře 483 m2) a parc. č. 3861/2 (o výměře 
3 m2), na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Na Labuťce) (str. 20), 

 
ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k aktualizaci stanoviska k převodu 

části pozemku parc. č. 351/3 o výměře 224 m2 (dle geom. plánu č. 4566- 
B125/2018 nově označené jako parc. č. 351/13) a části pozemku 
parc. č. 3735 o výměře 295 m2 (dle geom. plánu č. 4566-B125/2018 nově 
označené jako parc. č. 3735/2), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (areál 
Bulovka) (k usn. č. Usn RMC 151/2018) (str. 21), 

 
ozn. „C7“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc. č. 3823/3 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici Na Stráži) (str. 21), 
 
ozn. „C8“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výkupu pozemku parc. č. 570 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Pelc Tyrolka) (str. 22), 
 
ozn. „C9“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k aktualizaci stanoviska ke směně 

pozemku parc. č. 433 o výměře 319 m2 (ve vlastnictví žadatele) 
za pozemek parc. č. 404/45 o výměře 198 m2 a část pozemku 
parc. č. 404/1 o výměře cca 110 m2 (ve vlastnictví HMP), všechny 
na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Na Průhonu) (str. 22), 

 
ozn. „C10“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku 

parc. č. 1777/3 (o výměře cca 8 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 
(při ul. Horňátecká) (str. 23), 

 
ozn. „C12“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové dohody" 

mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností O2 Czech 
Republic a. s. (str. 23), 

 
ozn. „C18“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 001/2018 a č. Usn RMC 0036/2018) (informace pro ZMČ) 
(str. 23) 

a 
ozn. „C32“ Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2019 

(materiál pro ZMČ) (str. 24), 
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Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 3. bodu 
pořadu jednání, byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu 
projednávání dle § 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: 
 
ozn. „C“ Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací)- 

mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 25), 
 
ozn. „C15“ Návrh uzavření Dodatku ke dvěma „Smlouvám o nájmu prostor sloužících 

podnikání“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
v kulturním domě „LÁDVÍ“, se sídlem na adrese Binarova čp. 1661 
(Burešova č. or. 2), 182 00 Praha 8 – Kobylisy (str. 25), 

 
ozn. „C17“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a obchodní korporací NedomYsleno ČR s.r.o., 
jako "obdarovaným" (str. 25), 

 
ozn. „C33“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Karlínským spolkem pro zábavu z.s., 
jako "obdarovaným" (str. 25), 

 
ozn. „C34“ Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům 

MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, 
za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí 
Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období 
od 1. května 2018 do 5. října 2018, a k návrhu stanovení výše příspěvku 
členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem 
sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2018 
do 5. října 2018 (str. 25), 

 
ozn. „C36“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 
Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 
(str. 14), 

 
ozn. „C37“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 
Městské části Praha 8, na k. ú. Střížkov a k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, 
na dobu neurčitou (str. 15), 

 
ozn. „C38“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" domu čp. 282, na k. ú. Karlín 

a na adrese Malého 3, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, 
a spolkem Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (str. 26), 

 
ozn. „C39“ Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě 

ve spoluvlastnictví obce (podíl 3/4), tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8, na dobu 
neurčitou (str. 26), 
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ozn. „C40“ Návrh uzavření 3 "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, 182 00 Praha 8, 
na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0819/2013 
a č. Usn RMC 0784/2014) (str. 26), 

 
ozn. „C41“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
čp. 616, prostor č. 601, na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 
180 00 Praha 8 (str. 26), 

 
ozn. „C42“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – v budově bez č.p./ č. ev., která je 
součástí pozemku parc. č.  506/3, v k. ú. Karlín, 186 00 Praha 8, 
prostor č. 501 (str. 26), 

 
ozn. „C43“ Návrh uzavření „Dodatku č. 5“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené 
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 97, NP 502, v k. ú. Karlín 
a na adrese Sokolovská 65, 186 00 Praha 8 (str. 27), 

 
ozn. „C44“ Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, 

v objektu ve vlastnictví Bytové družstvo Karlínské nám. 235/13 
a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 
břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 
Městské části Praha 8 – čp. 235, NP 503, na k. ú. Karlín a na adrese 
Karlínské náměstí 13, 186 00 Praha 8 (str. 27), 

 
ozn. „C45“ Návrh uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytování "in-house" 

služeb, ve znění pozdějšího dodatku, mezi společností Centrum Palmovka, 
a.s. (IČO: 247 96 590) a Městskou částí Praha 8 (str. 27), 

 
ozn. „C46“ Návrh uzavření dodatků ke smlouvám o dodávce tepelné energie 

mezi akciovou společností Centrum Palmovka, a. s., obchodní korporací 
Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., a Městskou částí Praha 8 
(str. 27), 

 
ozn. „C47“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, 

a Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (str. 27), 
 

Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že stahuje z projednávání 
na dnešní schůzi RMČ výše uvedený materiál ozn. „C4“. 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, požádal o zařazení 

materiálu „C32“ před operativní projednávání. 
 
Radní MČ pí Ing. Matoušová požádala o přeřazení materiálů ozn. „C36“ a „C37“ 

z operativního projednávání, s tím, že by byly projednány za materiálem ozn. „C31“. 
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K navrženému pořadu jednání 122. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 
 

Rada MČ po projednání pořad jednání 
své 122. schůze schválila.  
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 1 
Schválení zápisu ze 120. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. září 2018 
 

K zápisu ze 120. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 12. září 2018 
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 
 

Rada MČ zápis ze své 120. schůze, 
konané dne 12. září 2018, schválila. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro schválení, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
 
K bodu 4 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C19“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0727/2017 Rady městské 
části Praha 8 ze dne 15. 11. 2017, k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" 
ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, v objektu ve vlastnictví 
Bytového družstva Pobřežní 380/2, uzavřené v rámci věcného břemene 
služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části 
Praha 8 – prostor č. 502, v budově čp. 380, na k. ú. Karlín a na adrese 
Pobřežní 2, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0483/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C20“ Návrh uzavření "Dodatku č. 5" k "Nájemní smlouvě o nájmu 
nebytových prostorů" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v poliklinice Mazurská 2 
(U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0484/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C21“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném 
do správy Městské části Praha 8 – čp. 473, prostor č. 501, na k. ú. Karlín 
a na adrese Březinova 29, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0485/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C22“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0387/2018 Rady městské 
části Praha 8 ze dne 29. 08. 2018, k návrhu podání výpovědi "Nájemní 
smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, 
v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 454/126, uzavřené 
v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 
ve prospěch Městské části Praha 8 – prostor č. 501, v budově čp. 454, 
na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0486/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C23“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu 
nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 
Sokolovská 454/126, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 454, 
NP 501, v k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 126, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0487/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C24“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0333/2018 Rady městské 
části Praha 8 ze dne 28. 06. 2018, k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" 
mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Libeň č.p. 1056. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0488/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 

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

pod ozn. „C25“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí 
Praha 8 a Bytovým družstvem Libeň č. p. 1056. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0489/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C27“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva PECKOVA 277, 
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 277, prostor č. 505, 
na k. ú. Karlín a na adrese Peckova 7, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0490/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C28“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Prvního pluku 140 
a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 
břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 
části Praha 8 – čp. 140, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Prvního 
pluku 140/4, 186 00 Praha 8 - Karlín. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0491/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování, 
1 proti přijetí návrhu.) 

 
  



 
 

strana 13/29 

 

 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C29“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání, v objektu ve vlastnictví KAN22-51, bytového družstva, 
uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 
sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 22, NP 502, v k. ú. Karlín 
a na adrese Karlínské náměstí 14, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0492/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
3 se zdrželi hlasování.) 

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

pod ozn. „C30“ Návrh uzavření "DOHODY O ZÚČTOVÁNÍ PLNĚNÍ 
(SLUŽEB) A O ÚHRADY NÁKLADŮ ÚDRŽBY A OBNOVY" 
mezi Městskou částí Praha 8, jako "uživatelem" a Bytovým družstvem 
Pobřežní 380/2 (IČO: 030 24 512), se sídlem na adrese Pobřežní 380/2, 
186 00 Praha 8, jako "majitelem". 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0493/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
3 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C31“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0402/2017 Rady městské 
části Praha 8 ze dne 28. 6. 2017, k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke Smlouvě 
o nájmu nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 
Křižíkova 91 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci 
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 
Městské části Praha 8 – prostor č. 502, v budově čp. 220, na k. ú. Karlín 
a na adrese Křižíkova 91, 186 00 Praha 8. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0494/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C36“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské 
části Praha 8, na k. ú. Střížkov, 182 00 Praha 8, na dobu určitou. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   
V diskusi vystoupil p. Ing. Šašek, který předložil protinávrh usnesení. 

Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 
protinávrhu. 

 
Rada MČ po projednání předložený 
protinávrh nepřijala. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
2 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování, 
4 nehlasovali.)  

 
Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání předložený 
návrh usnesení nepřijala. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
3 pro přijetí návrhu, 
3 se zdrželi hlasování, 
1 proti přijetí návrhu, 
1 nehlasoval.) 
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Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C37“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské 
části Praha 8, na k. ú. Střížkov a k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu 
neurčitou. 
Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0495/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
 
 
 

Místostarosta MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C26“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" 
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přestavba objektu 
bez č. p. na pozemku parc. č. 2364/85, k. ú. Kobylisy". 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ 
 p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0496/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 2 
Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 
"Stavba nové bezmotorové komunikace K Pazderkám – Lodžská" a uzavření 
"Smlouvy o dílo" (k usn. č. Usn RMC 0423/2018) 
 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
 p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ 

 
Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. 
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval 

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0497/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
3 se zdrželi hlasování.) 
 
 

K bodu 4 C) 
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 
 
Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C11“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné 
zakázky a uzavření "Smlouvy o dílo" s předmětem plnění "Stavba nové 
bezmotorové komunikace Střelničná" (k usn. č. Usn RMC 0424/2018). 
Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
 p.  Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí OD ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0498/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
5 pro přijetí návrhu, 
3 se zdrželi hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C16“ Návrh vyloučení účastníka zadávacího 
řízení a výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky 
s předmětem plnění "Komunální služby Praha 8 pro rok 2019" a uzavření 
"Smlouvy o poskytování služeb" (k usn. č. Usn RMC 0360/2018). 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: pí  Mgr. Ziaťková, vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0499/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C13“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního vztahu" 
ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění "Převod parkoviště U Meteoru 
do placeného režimu". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0500/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C14“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smluvního vztahu" 
ke "Smlouvě o dílo" s předmětem plnění "Převod parkoviště Karlínské náměstí 
do placeného režimu". 
Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0501/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C35“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" 
ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 
"Rekonstrukce objektu Pernerova 29". 
Přizvaná: p.  Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 
Omluvená: p. Mgr. Voráčová, vedoucí oddělení evropských fondů OKT ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0502/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků 
parc. č. 1311/11 (ve vlastnictví HMP) a 1311/60 (ve vlastnictví HMP a Pražská 
energetika a.s., stavba ve vlastnictví žadatele), oba na k. ú. Troja v Praze 8 
(při ul. Mazurská). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta 

městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0503/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků 
parc. č. 669/9 (o výměře 90 m2) a parc. č. 669/10 (o výměře 210 m2), 
oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Úbočí, Nad Rokoskou) (k usn. 
č. Usn RMC 0761/2012). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0504/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C3“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku 
parc. č. 1660/2 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0505/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C5“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k úplatnému převodu 
částí pozemků parc. č. 2594/1 (o výměře 483 m2) a parc. č. 3861/2 (o výměře 
3 m2), na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Na Labuťce). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0506/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C6“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k aktualizaci stanoviska 
k převodu části pozemku parc. č. 351/3 o výměře 224 m2 (dle geom. plánu 
č. 4566- B125/2018 nově označené jako parc. č. 351/13) a části pozemku 
parc. č. 3735 o výměře 295 m2 (dle geom. plánu č. 4566-B125/2018 nově 
označené jako parc. č. 3735/2), oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (areál Bulovka) 
(k usn. č. Usn RMC 151/2018). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0507/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C7“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku 
parc. č. 3823/3 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici Na Stráži). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0508/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
6 pro přijetí návrhu, 
2 se zdrželi hlasování.) 
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Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C8“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k výkupu pozemku 
parc. č. 570 na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Pelc Tyrolka). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0509/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

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

pod ozn. „C9“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k aktualizaci stanoviska 
ke směně pozemku parc. č. 433 o výměře 319 m2 (ve vlastnictví žadatele) 
za pozemek parc. č. 404/45 o výměře 198 m2 a část pozemku parc. č. 404/1 
o výměře cca 110 m2 (ve vlastnictví HMP), všechny na k. ú. Čimice v Praze 8 
(při ul. Na Průhonu). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0510/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
  



 
 

strana 23/29 

 

 

Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 
pod ozn. „C10“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části 
pozemku parc. č. 1777/3 (o výměře cca 8 m2) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 
(při ul. Horňátecká). 
Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0511/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Radní MČ p. Ing. Šašek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové dohody" 
mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností O2 Czech Republic a. s. 
Omluvený: p. Mrzena, pověřený vedením oddělení provozu ICT OKS ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0512/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 

 
Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C18“ Návrh rozpočtových opatření Městské části 
Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2018 a č. Usn RMC 0036/2018) (informace 
pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 
 

Rada MČ po projednání přijala 
usnesení č. Usn RMC 0513/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
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Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený 
operativně „na stůl“ pod ozn. „C32“ Návrh Rozpočtového provizoria Městské 
části Praha 8 na rok 2019 (materiál pro ZMČ). 
Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ 

   
V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, Ing. Židovská, 

Nepil a Petrus. 
Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit přílohu 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 0514/2018, 
které je přílohou zápisu. 
(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 
bylo: 
7 pro přijetí návrhu, 
1 se zdržel hlasování.) 
 

 
Operativní rozhodování Rady MČ 

 
Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 
možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 
požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 
body č. 3, C, C15, C17, C33, C34, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47. 
 

Z 8 radních MČ přítomných 
hlasování bylo: 
7 pro přijetí návrhů, 

                           1 se zdržel hlasování. 
 
 
K bodu 3 
Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou, zřízených Městskou 
částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních 
úkolů ve 3. čtvrtletí 2018 
Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil. 
 

Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0515/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C“   Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací)- 
mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 - Uvolněná 
radní MČ pí Ing. Kroutil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0516/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C15“  Návrh uzavření Dodatku ke dvěma „Smlouvám o nájmu prostor sloužících 

podnikání“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 
v kulturním domě „LÁDVÍ“, se sídlem na adrese Binarova čp. 1661 
(Burešova č. or. 2), 182 00 Praha 8 – Kobylisy - Místostarosta MČ 
p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA 

   
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0517/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C17“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a obchodní korporací NedomYsleno ČR s.r.o., 
jako "obdarovaným" - Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0518/2018, které je 
přílohou zápisu. 

 
„C33“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Karlínským spolkem pro zábavu z.s., jako "obdarovaným" - 
Uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0519/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C34“  Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci 
jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 
nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2018 do 5. října 
2018, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části 
Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku 
v období od 1. května 2018 do 5. října 2018 - Tajemník ÚMČ 
p. JUDr. Rambousek 

   
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0520/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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„C38“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" domu čp. 282, na k. ú. Karlín a na adrese 
Malého 3, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, a spolkem Česká 
společnost AIDS pomoc, z.s. - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0521/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C39“  Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě ve spoluvlastnictví 
obce (podíl 3/4), tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části 
Praha 8, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8, na dobu neurčitou - Místostarosta MČ 
p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0522/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C40“  Návrh uzavření 3 "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, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (k usn. 
č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0819/2013 a č. Usn RMC 0784/2014) - 
Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0523/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C41“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu ve vlastnictví obce, 
tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 616, 
prostor č. 601, na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 8 - 
Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0524/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C42“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu 
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské 
části Praha 8 – v budově bez č.p./ č. ev., která je součástí pozemku 
parc. č. 506/3, v k. ú. Karlín, 186 00 Praha 8, prostor č. 501 - Místostarosta MČ 
p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0525/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

  



 
 

strana 27/29 

 

 

„C43“  Návrh uzavření „Dodatku č. 5“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, 
v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci 
věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 
Městské části Praha 8 – čp. 97, NP 502, v k. ú. Karlín a na adrese 
Sokolovská 65, 186 00 Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0526/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C44“  Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, 
v objektu ve vlastnictví Bytové družstvo Karlínské nám. 235/13 a jednotlivých 
vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 
bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 235, 
NP 503, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 13, 186 00 Praha 8 - 
Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0527/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C45“  Návrh uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytování "in-house" služeb, 
ve znění pozdějšího dodatku, mezi společností Centrum Palmovka, a.s. 
(IČO: 247 96 590) a Městskou částí Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0528/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C46“  Návrh uzavření dodatků ke smlouvám o dodávce tepelné energie mezi akciovou 
společností Centrum Palmovka, a. s., obchodní korporací Správa tepelného 
hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., a Městskou částí Praha 8 - Místostarosta MČ 
p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0529/2018, které je 
přílohou zápisu. 
 

„C47“  Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, a Česká 
společnost AIDS pomoc, z.s. - Místostarosta MČ p. Nepil 

 
Rada MČ přijala usnesení 
č. Usn RMC 0530/2018, které je 
přílohou zápisu. 
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K bodu 4 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 byla předložena uvedená aktuální písemná „Informace“. 
 

 
K bodu 4 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. Petrus – přítomné informoval, že schůze rady plánovaná na 31. října 

2018 se nebude konat a místo ní se bude schůze rady dne 7. listopadu 2018. 
 

Rada MČ po projednání vzala 
informaci na vědomí. 

 
Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět 

neuplatnil. 
 
 
K bodu 5 
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 
 

Starosta MČ p. Petrus uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 
Praha 8, plánované na středu dne 31. října 2018 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 31. října 2018 se souhlasem 
na vědomí. 
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Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 
i přísedícím za jejich aktivní účast a 122. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 
 
 
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0483/2018 až Usn RMC 0530/2018 
 
 
 

………..……........................………………… 
Roman   P e t r u s 

Starosta městské části Praha 8 
 
Ověřovatelka zápisu: 

 
 

……...……........…………………………... 
Mgr. et Mgr. BcA. Jana   S o l o m o n o v á 

uvolněná radní Městské části Praha 8 
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	„C34“  Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Prah...
	„C38“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" domu čp. 282, na k. ú. Karlín a na adrese Malého 3, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, a spolkem Česká společnost AIDS pomoc, z.s. - Místostarosta MČ p. Nepil
	„C39“  Návrh uzavření 5 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě ve spoluvlastnictví obce (podíl 3/4), tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Libeň, 180 00 Praha 8, na dobu neurčitou - Místostarosta MČ p. Nepil
	„C40“  Návrh uzavření 3 "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, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0589/2017,...
	„C41“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 616, prostor č. 601, na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, 180 00 Praha 8 - Místostarosta MČ p....
	„C42“  Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v budově bez č.p./ č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 506/3, v k. ú. Karl...
	„C43“  Návrh uzavření „Dodatku č. 5“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 ...
	„C44“  Návrh uzavření „Dodatku č. 6“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví Bytové družstvo Karlínské nám. 235/13 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, ...
	„C45“  Návrh uzavření Dohody o ukončení smlouvy o poskytování "in-house" služeb, ve znění pozdějšího dodatku, mezi společností Centrum Palmovka, a.s. (IČO: 247 96 590) a Městskou částí Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil
	„C46“  Návrh uzavření dodatků ke smlouvám o dodávce tepelné energie mezi akciovou společností Centrum Palmovka, a. s., obchodní korporací Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o., a Městskou částí Praha 8 - Místostarosta MČ p. Nepil
	„C47“  Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, a Česká společnost AIDS pomoc, z.s. - Místostarosta MČ p. Nepil
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