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Z á p i s 

z 29. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 17. července 2019 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, 

pí Bc. Šibravová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková (= 1 radní MČ), 

  JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.  

 

 

Zapisovatelka: pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

29. 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 

místostarostu MČ p. Mgr. Tatranského. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 29. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 27. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. června 

2019 (str. 6) 

  2. Návrh změny účelu použití investičního příspěvku Servisního střediska 

pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha, ponechaného z předchozích let 

do roku 2019 (str. 7) 
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  3. Návrh navýšení kapacity u Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho, 

Praha 8, Za Invalidovnou 3, a Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, 

zřizovaných Městskou částí Praha 8 (str. 8) 

  4. Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Poznaňská 32, 

paní Mgr. Evě Hejdové (str. 9) 

  5. Návrh "Dohody o ukončení nájmu" nebytových prostorů v objektu Úřadu 

městské části Praha 8, na adrese U Meteoru 6, Praha 8, uzavřené mezi Městskou 

částí Praha 8, jako pronajímatelem a společností AUSTIS spol. s r.o. (nyní 

AUSTIS a.s.), jako nájemcem (str. 10) 

  6. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek hygienického materiálu 

pro potřeby ÚMČ Praha 8" (str. 10) 

  7. Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem 

plnění "Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech 

ÚMČ Praha 8" a uzavření "Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb" 

(k usn. č. Usn RMC 0181/2019) (str. 11) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemků parc. č. 889/28 

(5 m2), 889/157 (60 m2), 889/156 (190 m2), 767/1 (3130 m2), 767/61 (65 m2), 

767/19 (75 m2), 767/41 (50 m2) na k. ú. Karlín v Praze 8 (lokalita Maniny) 

(str. 13) 

  9. Návrh vyjádření k pronájmu pozemku parc. č. 857/1 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Pernerova) (k usn. č. Usn RMC 0676/2017) (str. 14) 

10. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 13/85 (o výměře cca 415 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Košince) (str. 14) 

11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu 

„U libeňského pivovaru“ na pozemcích parc. č. 2823/1, 2824, 2826, všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 15) 

12. Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0107/2019, Usn RMC 0012/2019, 

Usn RMC 0548/2018 a k prodeji a pronájmu pozemků v blízkosti ulice 

S. K. Neumanna na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 15) 

13. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnických podílů id. 4/5 

pozemků parc. č. 671/6, 671/14, 670/44 a pozemků parc. č. 670/4, 670/1, 

všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici S. K. Neumanna) (k usn. 

č. Usn RMC 0548/2018, č. Usn RMC 0012/2019 a č. Usn RMC 0107/2019) 

(str. 16) 

14. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků 

parc. č. 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, 

ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

(str. 17) 

15. Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby 

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

Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 21) 

16. Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o poskytnutí účelových 

neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci 

projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví (str. 21) 

17. 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. 22) 
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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. 22) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

(str. 6 až 7, 8, 9, 11 až 13, 16, 17 až 21) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C3“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. 

k pokračování v dosavadních smluvních poměrech ve stávajícím rozsahu 

činností dle Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené 

dne 15. 10. 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, 

a společností Metrostav Development a. s. (resp. Metrostav Alfa s.r.o.), 

jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2018 (str. 6) 

a 

ozn. „C19“ Návrh změny sídla společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa 

majetku a služeb a. s. (str. 7), 

 

po projednání výše uvedeného 2. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C9“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (materiál pro ZMČ) (str. 8) 

a 

ozn. „C15“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 8), 

 

po projednání výše uvedeného 4. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových 

prostorů a "Smlouvy o výpůjčce" v objektu KD Krakov mezi Servisním 

střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 

a příspěvkovou organizací "Osmička pro rodinu" (str. 9) 

a 

ozn. „C21“ Návrh "Žádosti o jednorázovou individuální účelovou neinvestiční dotaci" 

(str. 9), 

 

po projednání výše uvedeného 7. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C16“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Celoroční údržba zahrady u objektu 

Grabova vila č. p. 502, na adrese Na Košince 1, 180 00 Praha 8 - Libeň" 

(str. 11), 
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ozn. „C6“ Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu Pernerova 29" 

(str. 12), 

 

ozn. „C7“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Nákup 50 ks počítačů a monitorů" (str. 12), 

 

ozn. „C8“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění servisu drobného 

dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku" (str. 12) 

a 

ozn. „C18“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" 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. 13), 

 

po projednání výše uvedeného 13. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C2“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0318/2019 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" 

objektu a pozemků ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemek č. 3610, o výměře 

10 080 m2, jehož součástí je stavba čp. 264, a na adrese Sokolovská 121, 

180 00 Praha 8 a pozemku 3609, o výměře 7 636 m2, vše na k. ú. Libeň 

(str. 16), 

 

po projednání výše uvedeného 14. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu ve vlastnictví obce, 

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

čp. 264, prostor č. 501, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, 

180 00 Praha 8 (str. 17), 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření 4 dohod o postoupení nájemní smlouvy o nájmu 

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

svěřeného do správy Městské části Praha 8 (str. 18), 

 

ozn. „C4“ 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 určitou (str. 18), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 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. 18), 
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ozn. „C11“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech 

ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0419/2012, Usn RMC 0567/2012, 

Usn RMC 0608/2012, Usn RMC 0534/2013 a Usn RMC 0328/2018) 

(str. 19), 

 

ozn. „C12“ 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. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 19), 

 

ozn. „C13“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" nemovitého majetku 

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

Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 396/1, v k. ú. Libeň 

v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0431/2018) (str. 19), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a společností Centrum Palmovka, a.s. (k usn. č. Usn RMC 0607/2012, 

Usn RMC 0194/2019 a Usn RMC 0227/2019) (str. 20), 

 

ozn. „C17“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 20), 

 

ozn. „C20“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 

a společností Česká kapitálová a realitní a. s. (str. 20) 

a 

ozn. „C22“ Návrh uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zhotovení úprav projektové 

dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka a provedení související 

inženýrské činnosti ze dne 9. 7. 2018, č. objednatele 2018/0580/OPS.DVZ, 

č. poskytovatele MA/004/18 (str. 21). 

 

K navrženému pořadu jednání 29. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 29. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu z 27. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. června 2019 

 

K zápisu z 27. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 19. června 2019 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 27. schůze, 

konané dne 19. června 2019, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující dva body pořadu 

jednání budou projednávány v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá 

správa majetku a služeb a. s. 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh udělení pokynu společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s. k pokračování v dosavadních smluvních poměrech 

ve stávajícím rozsahu činností dle Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb 

uzavřené dne 15. 10. 2010 mezi Městskou částí Praha 8, jako objednatelem, 

a společností Metrostav Development a. s. (resp. Metrostav Alfa s.r.o.), 

jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2018. 

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, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s., po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0364/2019, 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. „C19
“ Návrh změny sídla společnosti Městské části Praha 8 

Osmá správa majetku a služeb a. s. 

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, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Osmá správa 

majetku a služeb a. s., po projednání 

přijala usnesení 

č. Usn RMC 0365/2019, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh změny účelu použití investičního příspěvku Servisního střediska pro správu 

svěř. majetku (SeS) MČ Praha, ponechaného z předchozích let do roku 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 0366/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (materiál 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 0367/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C15
“ Návrh rozpočtového 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 0368/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 3 

Návrh navýšení kapacity u Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, 

Za Invalidovnou 3, a Základní školy, Praha 8, Glowackého 6, zřizovaných Městskou 

částí Praha 8 

 

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 0369/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 4 

Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Poznaňská 32, paní Mgr. Evě 

Hejdové 

 

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 0370/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení 

smlouvy o nájmu nebytových prostorů a "Smlouvy o výpůjčce" v objektu 

KD Krakov mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské 

části Praha 8 a příspěvkovou organizací "Osmička pro rodinu". 

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 0371/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh "Žádosti o jednorázovou 

individuální účelovou neinvestiční dotaci". 

Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže 

a památkové péče (OKSMPP) 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 0372/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh "Dohody o ukončení nájmu" nebytových prostorů v objektu Úřadu městské 

části Praha 8, na adrese U Meteoru 6, Praha 8, uzavřené mezi Městskou částí Praha 8, 

jako pronajímatelem a společností AUSTIS spol. s r.o. (nyní AUSTIS a.s.), 

jako nájemcem 

 

Přizvaná: pí Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0373/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek hygienického materiálu pro potřeby 

ÚMČ Praha 8" 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, 

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0374/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8" 

a uzavření "Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb" (k usn. 

č. Usn RMC 0181/2019) 

 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

 pí  Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0375/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C16
“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Celoroční údržba zahrady 

u objektu Grabova vila č. p. 502, na adrese Na Košince 1, 180 00 Praha 8 - 

Libeň". 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením 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 0376/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 5" ke "Smlouvě o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu 

Pernerova 29". 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

Omluvená: pí Mgr. Voráčová, pověřená vedení odboru evropských fondů 

(OEF) 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 0377/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "kupní smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup 50 ks počítačů 

a monitorů". 

Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

Omluvená:  pí  Bc. Hejná, pověřená vedením odboru informatiky (OI) ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0378/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové 

smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění servisu 

drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku". 

Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, 

Omluvená: pí  Bc. Hejná, pověřená vedením OI ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0379/2019, 

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. „C18
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 2" 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". 

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

 p.  Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS 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 0380/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemků parc. č. 889/28 

(5 m2), 889/157 (60 m2), 889/156 (190 m2), 767/1 (3130 m2), 767/61 (65 m2), 

767/19 (75 m2), 767/41 (50 m2) na k. ú. Karlín v Praze 8 (lokalita Maniny) 

 

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 0381/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření k pronájmu pozemku parc. č. 857/1 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(při ul. Pernerova) (k usn. č. Usn RMC 0676/2017) 

 

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 0382/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 13/85 (o výměře cca 415 m2) 

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

 

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 0383/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu 

„U libeňského pivovaru“ na pozemcích parc. č. 2823/1, 2824, 2826, všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 

 

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 0384/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0107/2019, Usn RMC 0012/2019, 

Usn RMC 0548/2018 a k prodeji a pronájmu pozemků v blízkosti ulice 

S. K. Neumanna na k. ú. Libeň v Praze 8 

 

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. Ing. Hřebík, Ph.D. a Gros. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit předložený 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 0385/2019, 

které je přílohou zápisu. 

(Ze 7 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

5 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 
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K bodu 13 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji spoluvlastnických podílů id. 4/5 

pozemků parc. č. 671/6, 671/14, 670/44 a pozemků parc. č. 670/4, 670/1, všechny 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ulici S. K. Neumanna) (k usn. č. Usn RMC 0548/2018, 

č.  Usn RMC 0012/2019 a č. Usn RMC 0107/2019) 

 

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 0386/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0318/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 5. 6. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy 

o výpůjčce" objektu a pozemků ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemek č. 3610, o výměře 10 

080 m2, jehož součástí je stavba čp. 264, a na adrese Sokolovská 121, 

180 00 Praha 8 a pozemku 3609, o výměře 7 636 m2, vše na k. ú. Libeň. 

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 0387/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 

Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 44, 47, 

48/1, 48/3, 49/1 a 3723/7, vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, 

do správy Městské části Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

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 0388/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 17 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" v objektu 

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

části Praha 8 – čp. 264, prostor č. 501, na k. ú. Libeň a na adrese 

Sokolovská 121, 180 00 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 0389/2019, 

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. „C1
“ Návrh uzavření 4 dohod o postoupení nájemní smlouvy 

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

svěřeného 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 0390/2019, 

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 "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 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 0391/2019, 

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 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

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 

   

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 0392/2019, 

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. „C11
“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytů 

v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy 

Městské části Praha 8 na k. ú. Karlín, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0419/2012, Usn RMC 0567/2012, 

Usn RMC 0608/2012, Usn RMC 0534/2013 a Usn RMC 0328/2018). 

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 0393/2019, 

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. „C12
“ 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. 484, na k. ú. Troja a na adrese 

Mazurská 2, 181 00 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 0394/2019, 

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 Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o nájmu" 

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

do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 396/1, v k. ú. Libeň 

v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0431/2018). 

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 0395/2019, 

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. „C14
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a společností Centrum Palmovka, a.s. (k usn. č. Usn RMC 

0607/2012, Usn RMC 0194/2019 a Usn RMC 0227/2019). 

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 0396/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v Domě 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 0397/2019, 

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. „C20
“ Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou 

částí Praha 8 a společností Česká kapitálová a realitní a. s. 

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 0398/2019, 

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. „C22
“ Návrh uzavření Dohody o ukončení smlouvy 

o zhotovení úprav projektové dokumentace pro stavbu budovy Nová Palmovka 

a provedení související inženýrské činnosti ze dne 9. 7. 2018, č. objednatele 

2018/0580/OPS.DVZ, č. poskytovatele MA/004/18. 

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 0399/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 15 

Návrh vydání "Dodatku č. 2" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby 

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

(materiál pro ZMČ) 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky 

MČ pí Mgr. Ludkové. 

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 0400/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh podání žádosti Městské části Praha 8 o poskytnutí účelových neinvestičních 

finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení 

problematiky bezdomovectví 

 

 

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 0401/2019, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 17 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 17 B) 

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

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

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

nebo dalších fyzických osob 

 

Starosta MČ p. Gros – přítomné informoval, že další schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 31. července 2019 od 14:00 hodin.  

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek – přítomné informoval o podání žaloby 

na dopravní řešení v Karlíně spolkem Automat. 

V diskusi vystoupili pp. Gros, Slabihoudek, Bc. Slobodník a Mgr. Cibulka. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 18 

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 31. července 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 31. července 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 29. schůzi Rady MČ ve 14:42 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0364/2019 až Usn RMC 0401/2019 

 

 

 

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

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 

 


