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Z á p i s 

ze 43. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 27. listopadu 2019 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc, 

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 členů Rady městské části 

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

 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

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

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

p.   Mgr. Šalek, pověřený vedením oddělení komunikace, vnějších vztahů 

a infocentra ÚMČ 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluven: p.  JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. 

   

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

43. 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, místostarostka MČ 

pí Mgr. Ludková se dostavila na schůzi RMČ během projednávání 1. bodu 

schváleného pořadu jednání RMČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 43. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 41. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 15. listopadu 2019 (str. 6) 
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  2. Návrh úpravy finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti Městské části 

Praha 8 na rok 2019 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019 a č. Usn RMC 0341/2019) 

(str. 6) 

  3. Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182, 

paní Mgr. Ing. Janě Ptáčkové, ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13, 

paní Mgr. Daně Strakové, ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 

paní Mgr. Janě Bernasové (str. 7) 

  4. Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 

Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 

za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů 

v 2. pololetí roku 2019 (str. 8) 

  5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 750/1 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) (str. 9) 

  6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 854/64, 

769/14, 843/1, na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Sokolovská a Rohanské 

nábřeží) (str. 10) 

  7. Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 840/456 na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. Kusého a Dolákova) (k usn. č. Usn RMC 0165/2019, 

č. Usn RMC 0236/2019) (str. 10) 

  8. Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 2585/2 (o výměře cca 40 m2) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Třeboradická) (k usn. 

č. Usn RMC 0111/2017) (str. 11) 

  9. Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 4000/2 (o výměře 

cca 300 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Boudníkova) (str. 11) 

10. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 894 (o výměře cca 80 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Bohnická) (str. 12) 

11. Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 2364/136, 2364/137, 

oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Opálkova a Kyselova) (k usn. 

č. Usn RMC 0164/2019) (str. 12) 

12. Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 430 na k. ú. Čimice v Praze 8 

(při ul. K Ládví) (str. 13) 

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

parc. č. 1044, 1042/1, oba na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ul. K Ládví) 

z PS na OB-D nebo na SV-C (str. 13) 

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

parc. č. 1044 na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ul. K Ládví) z PS na OB-D 

nebo na SV-C (str. 14) 

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

parc. č. 210/1, 210/2, 210/4, 210/5, 214, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Zenklova) ze ZMK a OV na OV-K (str. 14) 

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

parc. č. 2637/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou) z PS na SV 

(str. 15) 

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

parc. č. 606/50, 606/52, 606/54, 606/56, 606/59, všechny na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Vršní) z OB a OV na ZP (str. 15) 

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

parc. č. 819/3, 819/4, 818/1, 792/93, 817/1, všechny na k. ú. Troja v Praze 8 

(v blízkosti ul. Pod Písečnou) z PS na OB-B (str. 16) 
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19. 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 (k usn. 

č. Usn RMC 0419/2018) (str. 19) 

20. Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou - na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 19) 

21. Návrh uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví 

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

na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0446/2017, č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0388/2018, 

č. Usn RMC 0581/2018) (str. 20) 

22. Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně 

jedné, a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, 

na straně druhé (materiál pro ZMČ) (str. 20) 

23. Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 

Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu 

na k. ú. Libeň, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 21) 

24. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 

8 (materiál pro ZMČ) (str. 21) 

25. 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. 25) 

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. 26) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

(str. 6, 7 až 8, 9, 16 až 18, 21 až 25) 

26. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 26) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C16“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 6), 

 

po projednání výše uvedeného 3. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C3“ Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní subjektivitou zřízených 

Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť 

významných pracovních úkolů ve 2. pololetí roku 2019 (str. 7), 

 

ozn. „C17“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové 

právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - 

Gerontologické centrum (str. 8) 
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a 

ozn. „C18“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny ředitelce příspěvkové 

právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 (str. 8). 

 

po projednání výše uvedeného 4. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C2“ Návrh dílčí změny usnesení č. Usn RMC 0599/2015 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 7. října 2015, k návrhu úpravy výše nájemného 

v ubytovnách spravovaných Servisním střediskem pro správu svěřeného 

majetku Městské části Praha 8 (str. 9), 

 

po projednání výše uvedeného 18. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 2587/4, 2589/5, 2589/2, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Prosecká) z PS na SV-E (str. 16), 

 

ozn. „C4“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o servisu a údržbě 

telekomunikačních zařízení" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Servis a údržba telekomunikačních zařízení" (str. 17), 

 

ozn. „C14“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Vybavení Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů" (str. 17), 

 

ozn. „C11“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů a monitorů" (str. 17), 

 

ozn. „C12“ Návrh podání výpovědi smlouvy č. 2016/0350/OPS.DVZ uzavřené 

mezi Městskou části Praha 8 a obchodní korporací 

CASABLANCA INT s.r.o. (str. 15), 

 

ozn. „C13“ Návrh podání výpovědi smlouvy č. 2016/0349/OPS.DVZ uzavřené 

mezi Městskou části Praha 8 a obchodní korporací 

CASABLANCA INT s.r.o. (str. 15) 

a 

ozn. „C19“ Návrh udělení souhlasu s vedením optického kabelu v objektu 

Pernerova 383/29, Praha 8 (str. 15), 

 

po projednání výše uvedeného 24. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových 

převodech Městské části Praha 8 v jednání (str. 21), 
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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. 22), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého majetku ve vlastnictví 

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

– pozemku parc. č. 3609 a části pozemku parc. č. 3610, s umístěnou 

unimobuňkou včetně vybavení, vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 22), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v budově čp. 265, 

na k. ú. Bohnice a na adrese U Pazderek 22, 181 00 Praha 8 - Bohnice 

(str. 22), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 449, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 449, na k. ú. Karlín a na adrese 

Sokolovská 128, 186 00 Praha 8 (str. 23), 

 

ozn. „C15“ 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. 23), 

 

ozn. „C20“ Návrh podání žádosti o přezkum Rozhodčího nálezu ze dne 6. 11. 2019 

dalším rozhodcům (str. 24), 

 

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

k objektu bez čp./č. ev. na části pozemku parc. č. 1307/1, k. ú. Troja, 

181 00 Praha 8 (str. 24), 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Janou Mengerovou (str. 25), 

a 

ozn. „C6“ Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0614/2019 ze dne 13. listopadu 2019 k návrhu souhlasu 

Městské části Praha 8 se záměrem vypůjčit mobilní kluziště Městské části 

Praha 2 a k návrhu uzavření smlouvy o nájmu mobilního kluziště 

mezi Městskou částí Praha 8 jako „pronajímatelem“ a Městskou části 

Praha 2 jako „nájemcem“ (str. 25). 

 

K navrženému pořadu jednání 43. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 43. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 41. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. listopadu 

2019 

 

K zápisu ze 41. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. listopadu 

2019 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 41. schůze, 

konané dne 15. listopadu 2019, 

schválila jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh úpravy finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti Městské části Praha 8 

na rok 2019 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019 a č. Usn RMC 0341/2019) 

 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru (EO) ÚMČ 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0619/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ). 

Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením EO ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0620/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182, 

paní Mgr. Ing. Janě Ptáčkové, ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Šimůnkova 13, 

paní Mgr. Daně Strakové, ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Krynická 2 

paní Mgr. Janě Bernasové 

 

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 0621/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh poskytnutí odměn ředitelům škol s právní 

subjektivitou zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění 

mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve 2. pololetí roku 

2019. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ 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 0622/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

  



 

 

strana 8/27 

 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny 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 0623/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková s uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny 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 0624/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh poskytnutí a stanovení výše odměny p. Ing. Stanislavu Hladišovi, řediteli 

Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, za úspěšné 

splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 2. pololetí 

roku 2019 

 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. stáhl. 
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K bodu 25 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh dílčí změny usnesení 

č. Usn RMC 0599/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 7. října 2015, 

k návrhu úpravy výše nájemného v ubytovnách spravovaných Servisním 

střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8. 

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

   

V diskusi vystoupil p. Mgr. Tatranský. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0625/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 750/1 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) 

ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0626/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků parc. č. 854/64, 769/14, 

843/1, na k.ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Sokolovská a Rohanské nábřeží) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

 

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

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

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0627/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 840/456 na k. ú. Bohnice v Praze 8 

(při ul. Kusého a Dolákova) (k usn. č. Usn RMC 0165/2019,  č. Usn RMC 0236/2019) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0628/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 8 

Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 2585/2 (o výměře cca 40 m2) 

na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Třeboradická) (k usn. č. Usn RMC 0111/2017) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0629/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 4000/2 (o výměře cca 300 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Boudníkova) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0630/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 894 (o výměře cca 80 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Bohnická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0631/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 2364/136, 2364/137, oba na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (při ul. Opálkova a Kyselova) (k usn. č. Usn RMC 0164/2019) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0632/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 430 na k. ú. Čimice v Praze 8 

(při ul. K Ládví) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0633/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 1044, 1042/1, oba na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ul. K Ládví) z PS 

na OB-D nebo na SV-C 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0634/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 1044 na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ul. K Ládví) z PS na OB-D 

nebo na SV-C 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0635/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 210/1, 210/2, 210/4, 210/5, 214, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Zenklova) ze ZMK a OV na OV-K 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0636/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 16 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 2637/1 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Pod Labuťkou) z PS na SV 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0637/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 606/50, 606/52, 606/54, 606/56, 606/59, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

(při ul. Vršní) z OB a OV na ZP 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Vítek a Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0638/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 18 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 819/3, 819/4, 818/1, 792/93, 817/1, všechny na k. ú. Troja v Praze 8 

(v blízkosti ul. Pod Písečnou) z PS na OB-B 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje 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 0639/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh vyjádření na pořízení změny 

územního plánu zkráceným postupem, parc. č. 2587/4, 2589/5, 2589/2, 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Prosecká) z PS na SV-E. 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

a strategického rozvoje OÚRV ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0640/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o servisu 

a údržbě telekomunikačních zařízení" pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Servis a údržba telekomunikačních zařízení". 

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

  pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0641/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybavení Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů". 

Přizvaná: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Omluvený: p.  Bc. Straka, pověřený vedením odboru bezpečnosti a krizového 

řízení (OBKŘ) 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 0642/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 8 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup počítačů 

a monitorů". 

   

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 0643/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C12
“ Návrh podání výpovědi smlouvy 

č. 2016/0350/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou části Praha 8 a obchodní 

korporací CASABLANCA INT 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 0644/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh podání výpovědi smlouvy 

č. 2016/0349/OPS.DVZ uzavřené mezi Městskou části Praha 8 a obchodní 

korporací CASABLANCA INT 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 0645/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh udělení souhlasu s vedením optického kabelu 

v objektu Pernerova 383/29, 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 0646/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 19 

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 (k usn. č. Usn RMC 0419/2018)  

 

Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ 

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0647/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 20 

Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou -

na k. ú. Kobylisy a Libeň v Praze 8, na dobu neurčitou 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0648/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 21 

Návrh uzavření 8 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy 

a k. ú. Střížkov, na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0446/2017, 

č. Usn RMC 0589/2017, č. Usn RMC 0388/2018, č. Usn RMC 0581/2018) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0649/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 22 

Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné, 

a panem Mehrazem Ali a paní Marií Aliovou, fyzickými osobami, na straně druhé 

(materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0650/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 23 

Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 463 869,77 Kč, 

vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, 

Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0651/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 24 

Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 499 995,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8 

(materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

V diskusi vystoupil p. Gros. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0652/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 25 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C1
“ Informace o uskutečněných majetkových převodech 

a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání. 

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

   

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.  

 

Rada MČ po projednání vzala 

„Informaci“ se souhlasem na vědomí. 
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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 0653/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého 

majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy 

Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 3609 a části pozemku parc. č. 3610, 

s umístěnou unimobuňkou včetně vybavení, vše na k. ú. Libeň v Praze 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 0654/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v budově čp. 265, 

na k. ú. Bohnice a na adrese U Pazderek 22, 181 00 Praha 8 - Bohnice. 

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 0655/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 449, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 449, na k. ú. Karlín 

a na adrese Sokolovská 128, 186 00 Praha 8. 

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

   

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 0656/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ 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 0657/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

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

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh podání žádosti o přezkum Rozhodčího nálezu 

ze dne 6. 11. 2019 dalším rozhodcům. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0658/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" k objektu bez čp./č. ev. na části pozemku parc. č. 1307/1, 

k. ú. Troja, 181 00 Praha 8. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Slabihoudek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0659/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 
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Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu 

mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a Janou Mengerovou. 

   

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 0660/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh revokace usnesení Rady městské části Praha 8 

č. Usn RMC 0614/2019 ze dne 13. listopadu 2019 k návrhu souhlasu Městské 

části Praha 8 se záměrem vypůjčit mobilní kluziště Městské části Praha 2 

a k návrhu uzavření smlouvy o nájmu mobilního kluziště mezi Městskou částí 

Praha 8 jako „pronajímatelem“ a Městskou části Praha 2 jako „nájemcem“. 

   

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 0661/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která v předsálí vyřizovala 

neodkladnou záležitost.) 

 

 

K bodu 25 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“. 
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K bodu 25 B) 

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

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

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

nebo dalších fyzických osob 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomným připomněl, že 2. prosince se koná od 14 h 

mimořádná rada. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

Ing. Mařincová - přítomné informovala, že ÚMČ byla doručena petice, a to: „proti 

výstavbě Rezidence Bohnická“, která byla projednána v petiční komisi. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

 

 

K bodu 26 

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 11. prosince 2019 od 14:00 hodin“. Současně 

připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající 

z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé 

záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 

dne 11. prosince 2019 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 43. schůzi Rady MČ ve 14:50 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0619/2019 až Usn RMC 0661/2019 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

Mgr. Tomáš   T a t r a n s k ý 

místostarosta Městské části Praha 8 

 


