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Z á p i s 

ze 46. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 8. ledna 2020 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 Bc. Slobodník (= 7 členů Rady městské části 

Praha 8 (MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

p.  Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. Mgr. Bc. Mutl, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluvena: pí  Mgr. Ludková (= 1 radní MČ). 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

46. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen „Rada MČ“ nebo „RMČ“) 

ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 46. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 44. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 2. prosince 2019 (str. 5) 

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

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 5) 
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3. Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0003/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 9. ledna 2019 a návrhu nových „Pravidel pro poskytování odměn 

ředitelům mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 

(„obcí“) podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (str. 5) 

  4. Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací) - 

mateřských a základních škol, zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 6) 

  5. Návrh uzavření "Smlouvy o převodu nájmu" k "Nájemní smlouvě o nájmu 

prostorů sloužících k podnikání" v areálu Základní školy, Glowackého 6, Praha 8 

(str. 6) 

  6. Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel) 

za pozemek parc. č. 767/6 (vlastník Hl. m. Praha) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Bublíkova) (k usn. č. Usn RMC 0244/2019) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 566/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc Tyrolka), vyjmutí ze stavební 

uzávěry (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 4003/70, 4003/47, 4003/2, 4003/34, 4003/30, 4003/33, 4003/3, 4004/3, 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast libeňských ostrovů) ze SO3 a ZMK 

na DP a SO3 s novým závazným prvkem „přístavy nákladní“, úpravami hranic 

ÚSES, částečným zrušením ÚSES včetně vyjmutí z veřejně prospěšných staveb 

pro sport a rekreaci (str. 8) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2566/1, 2567, 

2568, 2569 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Frýdlantská) (str. 8) 

10. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 1110/1 na k. ú. Troja v Praze 8 (oblast Velká Skála) z NL na OB (str. 9) 

11. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 592 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc Tyrolka) ze ZVS a ZMK 

na Zvláštní komplexy občanského vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí 

ze stavební uzávěry (str. 9) 

12. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 1117/1 na k. ú. Troja (oblast Velká Skála) z OB-A na OB-B (str. 9) 

13. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 565 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc Tyrolka) ze ZVS a IZ 

na Zvláštní komplexy občanského vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí 

ze stavební uzávěr (str. 10) 

14. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 604/1 na k. ú. Libeň (oblast Pelc Tyrolka) ze ZVS, IZ a ZMK na Zvláštní 

komplexy občanského vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí ze stavební 

uzávěry (str. 10) 

15. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 2590 (o výměře 1 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Labuťka) (str. 11) 

16. Návrh vyjádření k umístění parkoviště na pozemku parc. č. 606/22 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Vršní) (str. 11) 

17. Návrh vyjádření k záměru umístění kavárny a vodního světa, parc. č. 827/1, 

827/347 na k. ú. Bohnice v Praze 8 (mezi ul. Krosenská a Lehnická) (str. 11) 

18. Návrh vyjádření ke změně územního plánu U 1113 pro projednání ve Výboru 

pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči (str. 12) 
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19. Návrh vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům 

Klapkova, parc. č. 1266/1, 1266/2, 1265/5, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(str. 12) 

20. Návrh souhlasu s uplatňováním zásad Evropské charty za rovnost žen a mužů 

na úrovni života ve městech a obcích u ÚMČ Praha 8 (str. 12) 

21. Různé 

A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí 

Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání 

(str. 17) 

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. 17) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 13 až 17) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 20. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh změny v komisi pro obecní byty Rady městské části Praha 8 

(str. 13), 

 

ozn. „C1“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum (str. 13), 

 

ozn. „C2“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby (organizace) 

zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 

(str. 13), 

 

ozn. „C3“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených 

do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

(str. 14), 

 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Dodatku č. 19" k "Pojistné smlouvě č. 1516286976" 

s předmětem plnění "Pojištění domů a staveb svěřených do správy Městské 

části Praha 8", mezi akciovou společností Generali Pojišťovna a. s., 

a Městskou částí Praha 8 (str. 14), 

 

ozn. „C5“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0551/2019 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 16. 10. 2019, k návrhu 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. 14), 
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ozn. „C6“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem "Novostavba RD 

Libčická" na pozemku parc. č. 1084, na k. ú. Čimice, obec Praha (str. 15), 

 

ozn. „C7“ 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. 15), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

s pečovatelskou službou – na k. ú. Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 

(k usn. č. Usn RMC 0686/2019) (str. 15), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

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

(str. 16), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví 

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

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

č. Usn RMC 0526/2013, č. Usn RMC 0767/2017 

a č. Usn RMC 0649/2018) (str. 16), 

 

ozn. „C11“ 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. 16), 

 

ozn. „C12“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 502, v domě čp. 92, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186 00 Praha 8 (str. 17) 

a 

ozn. „C13“ 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, 182 00 Praha 8, na dobu neurčitou (str. 17). 

 

K navrženému pořadu jednání 46. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 46. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 44. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. prosince 

2019 

 

K zápisu ze 44. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 2. prosince 

2019 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 44. schůze, 

konané dne 2. prosince 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019) 

(informace pro ZMČ) 

 

Přizvaná: pí  Hánová v zastoupení pí Bc. Řechtáčkové, pověřené vedením 

ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0001/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0003/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 9. ledna 2019 a návrhu nových „Pravidel pro poskytování odměn ředitelům 

mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 („obcí“) podle ust. § 8 

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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 0002/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh úpravy platů ředitelů příspěvkových právnických osob (organizací) - 

mateřských a základních škol, zřízených Městskou částí Praha 8 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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 0003/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh uzavření "Smlouvy o převodu nájmu" k "Nájemní smlouvě o nájmu prostorů 

sloužících k podnikání" v areálu Základní školy, Glowackého 6, Praha 8 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0004/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (vlastník žadatel) 

za pozemek parc. č. 767/6 (vlastník Hl. m. Praha) na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Bublíkova) (k usn. č. Usn RMC 0244/2019) 

 

Přizvaná: 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. 

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 0005/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 566/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc Tyrolka), vyjmutí ze stavební 

uzávěry 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0006/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 4003/70, 4003/47, 4003/2, 4003/34, 4003/30, 4003/33, 4003/3, 4004/3, 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast libeňských ostrovů) ze SO3 a ZMK na DP 

a SO3 s novým závazným prvkem „přístavy nákladní“, úpravami hranic ÚSES, 

částečným zrušením ÚSES včetně vyjmutí z veřejně prospěšných staveb pro sport 

a rekreaci 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupil p. Gros, který do zápisu uvedl, že požadavek zástavby 

v daném území je nepřípustný. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0007/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 2566/1, 2567, 2568, 

2569 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Frýdlantská) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Zikmundová. 

Poté Starosta MČ p. Gros vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu 

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0008/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 1110/1 na k. ú. Troja v Praze 8 (oblast Velká Skála) z NL na OB 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0009/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc. č. 592 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc Tyrolka) ze ZVS a ZMK na Zvláštní komplexy 

občanského vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí ze stavební uzávěry 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0010/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 1117/1 na k. ú. Troja (oblast Velká Skála) z OB-A na OB-B 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0011/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, parc. č. 565 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast Pelc Tyrolka) ze ZVS a IZ na Zvláštní komplexy 

občanského vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí ze stavební uzávěr 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0012/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 604/1 na k. ú. Libeň (oblast Pelc Tyrolka) ze ZVS, IZ a ZMK na Zvláštní 

komplexy občanského vybavení (vysokoškolské) včetně vyjmutí ze stavební uzávěry 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0013/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 2590 (o výměře 1 m2) na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (lokalita Labuťka) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0014/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh vyjádření k umístění parkoviště na pozemku parc. č. 606/22 na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Vršní) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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 0015/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh vyjádření k záměru umístění kavárny a vodního světa, parc. č. 827/1, 827/347 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (mezi ul. Krosenská a Lehnická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl. 
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K bodu 18 

Návrh vyjádření ke změně územního plánu U 1113 pro projednání ve Výboru 

pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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 0016/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 19 

Návrh vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům 

Klapkova, parc. č. 1266/1, 1266/2, 1265/5, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0017/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh souhlasu s uplatňováním zásad Evropské charty za rovnost žen a mužů 

na úrovni života ve městech a obcích u ÚMČ Praha 8 

 

 

Materiál tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek stáhl. 
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K bodu 21 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh změny v komisi pro obecní byty Rady městské části 

Praha 8. 

   

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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 0018/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky - místostarostky MČ 

pí Mgr. Ludkové uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C1
“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby 

(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum. 

   

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 0019/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky - místostarostky MČ 

pí Mgr. Ludkové uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C2
“ Návrh úpravy platu ředitelce příspěvkové právnické osoby 

(organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby 

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 0020/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části 

Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2020 

do 31. 12. 2020. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0021/2020, 

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. „C4
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 19" k "Pojistné smlouvě 

č. 1516286976" s předmětem plnění "Pojištění domů a staveb svěřených 

do správy Městské části Praha 8", mezi akciovou společností 

Generali Pojišťovna a. s., a Městskou částí Praha 8. 

Přizvaný: 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 0022/2020, 

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. „C5
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0551/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 16. 10. 2019, k návrhu 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 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Bc. Eliáš. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0023/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemena" pro umístění a provozování stavby pod názvem 

"Novostavba RD Libčická" na pozemku parc. č. 1084, na k. ú. Čimice, obec 

Praha. 

Přizvaný: 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 0024/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh uzavření "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. 

Přizvaný: 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 0025/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

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

(k usn. č. Usn RMC 0686/2019). 

Přizvaný: 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 0026/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

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

neurčitou. 

Přizvaný: 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 0027/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

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

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

(k usn. č. Usn RMC 0526/2013, č. Usn RMC 0767/2017 

a č. Usn RMC 0649/2018). 

Přizvaný: 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 0028/2020, 

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. „C11
“ 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. 

Přizvaný: 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 0029/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír 

Karlín uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – NP č. 502, v domě čp. 92, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186 00 Praha 8. 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ 

   

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

doporučil upravit důvodovou zprávu ve smyslu připomínky vznesené 

v úvodním slovu předkladatelem a vyzval radní MČ k hlasování o předloženém 

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0030/2020, 

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. „C13
“ 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, 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. Gros 

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0031/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 21 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 21 B) 

Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, místostarostů 

městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu 

městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 

nebo dalších fyzických osob 

 

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

neuplatnil. 
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K bodu 22 

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 22. ledna 2020 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 22. ledna 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ 

i přísedícím za jejich aktivní účast a 46. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0001/2020 až Usn RMC 0031/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Bc. Michal   Š v a r c 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


