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Z á p i s 

ze 110. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 8. prosince 2021 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 Mgr. Paulus (= 8 členů Rady městské části Praha 8 

(MČ), dále též jen „radní MČ“); 

 

 

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

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské 

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

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

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Omluveni: pp. Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ, 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

  Mgr. Bc. Mutl, vedoucí OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

110. 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 8 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 110. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 107. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 16. listopadu 2021 a schválení zápisu ze 108. schůze Rady městské části 

Praha 8 konané dne 24. listopadu 2021 (str. 6) 
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  2. Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, 

zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků 

na platy zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízené 

městskou částí Praha 8 na rok 2021 (str. 6) 

  3. Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění a podpora datové 

konektivity pro objekty ÚMČ Praha 8" (str. 7) 

  4. Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu 

městské části Praha 8 na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (str. 7) 

  5. Návrh jmenování Bc. Davida Straky do funkce vedoucího odboru bezpečnosti 

a krizového řízení Úřadu městské části Praha 8 (str. 7) 

  6.    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. 19) 

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. 20) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 8 až 19) 

 7. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 20) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 5. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

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

a společností K zatáčce s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019 a č. Usn RMC 0519/2021) (str. 8), 

 

ozn. „C1“ 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, na dobu určitou (str. 8), 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene" pro umístění nové distribuční sítě kVN na pozemcích 

parc. č. 769/10 a 844/22, oba na k. ú. Karlín, obec Praha pod názvem 

stavby "Kanc. Dům Blok Sokolovská VOTS, Rohanské nábř., Praha 8 - 

Karlín" (str. 8), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" na umístění a provozování liniové stavby - veřejné 

telekomunikační sítě pod názvem akce 

INS_FTTH_CZ_2632_10434_Praha_Šimůnkova, PL-208473_2040684“ 

(str. 9), 

 

ozn. „C4“ Návrh odprodeje movitého majetku užívaného příspěvkovou právnickou 

osobou (organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 - Sociální 

a ošetřovatelské služby Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0177/2015) (str. 9), 
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ozn. „C5“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových 

prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlín 372 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 372, na k. ú. Karlín a na adrese Za Poříčskou 

branou 14, 186 00 Praha 8 (str. 9), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě 

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

(str. 10), 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty" 

na pozemku parc. č. 606/48 na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 10), 

 

ozn. „C8“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

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

 

ozn. „C9“ Návrh změny ve složení Ústřední inventarizační komise a Dílčích 

inventarizačních komisí městské části Praha 8 (str. 11), 

 

ozn. „C10“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b 

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

ve znění pozdějších předpisů (str. 11), 

 

ozn. „C11“ Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení na funkci 

ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 (k usn. 

č. Usn RMC 0507/2021) (str. 11), 

 

ozn. „C12“ Návrh seznámení s rezignací členů komise pro územní rozvoj 

a památkovou péči Rady městské části Praha 8 (str. 12),  

 

ozn. „C13“ Návrh ukončení 53 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domech 

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

Městské části Praha 8, s organizací Sociální a ošetřovatelské služby 

Praha 8 a podnajímaných v programu "bydlení pro seniory" a uzavření 

53 "Nájemních smluv" o nájmu bytu s občany v programu "bydlení 

pro seniory", na dobu neurčitou (str. 12), 

 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Softballový klub Joudrs Praha, Praha 8 

jako "obdarovaným" (str. 12), 

 

ozn. „C15“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Romodrom o.p.s., Praha 1 jako "obdarovaným" (materiál 

pro ZMČ) (str. 13), 

 

ozn. „C16“ Návrh jmenování nové ředitelky příspěvkové právnické osoby 

(organizace) Osmička pro rodinu Praha 8 (str. 13), 
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ozn. „C17“ Návrh architektonické soutěže o návrh architektonického řešení Základní 

školy Rohan, Praha 8 (str. 13), 

 

ozn. „C18“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně 

a společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost na straně 

druhé (str. 14), 

 

ozn. „C19“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 14), 

 

ozn. „C20“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A" 

a uzavření "Smlouvy o dílo" (str. 14), 

 

ozn. „C21“ Návrh podmínek pro vyhlášení umělecko-výtvarné soutěže „Dívka 

s kolem“ (str. 15), 

 

ozn. „C22“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, 

jako "obdarovaným", a obchodní korporací "Nadace pojišťovny 

Kooperativa, jako "dárcem" (str. 15), 

 

ozn. „C23“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 003/2021) (informace pro ZMČ) (str. 15), 

 

ozn. „C24“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0491/2019 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 13. 9. 2019, k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" 

mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací CHARLESTON - 

restaurant, s.r.o. (IČO: 267 48 479), se sídlem na adrese Křižíkova 208/55, 

186 00 Praha 8 - Karlín (str. 16), 

 

ozn. „C25“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0481/2019 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 11. 9. 2019, k návrhu uzavření "Dodatku č. 7" k Nájemní 

smlouvě o nájmu nebytových prostorů ve vlastnictví Bytového družstva 

Karlínské náměstí 235/13 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 235, 

na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 13, 186 00 Praha 8 (str. 16), 

 

ozn. „C26“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0490/2019 Rady městské části Praha 

8 ze dne 13. 9. 2019, k návrhu uzavření "Dodatku č. 6" k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský 

přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného 

požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 - v domě čp. 97, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 65, 186 00 Praha 8 (str. 17), 

 

ozn. „C27“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5 – v domě čp. 396, 

na k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8 (str. 17), 
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ozn. „C28“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu nebytových prostorů, 

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

do správy Městské části Praha 8 – čp. 1273, np. 100 a 101, 

na k. ú. Kobylisy a na adrese Balabánova 2, 182 00 Praha 8 (str. 17), 

 

ozn. „C29“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci 

č. 2020/0580/OURV.DPR mezi MČ Praha 8 na jedné straně a Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze na straně druhé (str. 18), 

 

ozn. „C30“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0250/2014 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 16. dubna 2014 a k návrhu nového znění "Zásady 

a podmínky pro nakládání s byty v domech ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8" (str. 18), 

 

ozn. „C31“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0851/2015 Rady městské části 

Praha 8 ze dne 21. prosince 2015, a k návrhu nových textů „Nájemních 

smluv“ o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města 

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

 

ozn. „C32“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, uzavřené 

v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 97, prostor č. 502, 504 a 505, 

na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 65, 186 00 Praha 8 - Karlín (str. 19) 

a 

ozn. „C33“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 235/13 

a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 235, prostor č. 503, na k. ú. Karlín a na adrese 

Karlínské náměstí 13, 186·00·Praha 8 - Karlín (str. 19). 

 

K navrženému pořadu jednání 110. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 110. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 107. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 16. listopadu 

2021 a schválení zápisu ze 108. schůze Rady městské části Praha 8 konané 

dne 24. listopadu 2021 

 

K zápisu ze 107. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 16. listopadu 

2021 a k zápisu ze 108. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 24. listopadu 

2021 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápisy ze své 107. schůze, 

konané dne 16. listopadu 2021 a 

108. schůze konané dne 24. listopadu 

2021, schválila jednomyslně (všemi 

8 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh úpravy objemu prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8, 

zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a prostředků na platy 

zaměstnanců příspěvkových právnických osob (organizací), zřízené městskou částí 

Praha 8 na rok 2021 

 

Omluvená: pí Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0565/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

  



 

 

strana 7/21 

 

 

K bodu 3 

Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění a podpora datové konektivity 

pro objekty ÚMČ Praha 8" 

 

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

 pí  Bc. Řechtáčková, vedoucí 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 0566/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu 

městské části Praha 8 na období od ˙1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

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 0567/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh jmenování Bc. Davida Straky do funkce vedoucího odboru bezpečnosti 

a krizového řízení Úřadu městské části Praha 8 

 

 

Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. 

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 0568/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné 

straně a společností K zatáčce s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn ZMC 041/2019 a č. Usn RMC 0519/2021). 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0569/2021, 

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. „C1
“ 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, na dobu určitou. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0570/2021, 

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. „C2
“ Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o zřízení věcného břemene" pro umístění nové distribuční sítě kVN 

na pozemcích parc. č. 769/10 a 844/22, oba na k. ú. Karlín, obec Praha 

pod názvem stavby "Kanc. Dům Blok Sokolovská VOTS, Rohanské nábř., 

Praha 8 - Karlín". 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0571/2021, 

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. „C3
“ Návrh uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě" na umístění a provozování liniové stavby - veřejné 

telekomunikační sítě pod názvem akce 

INS_FTTH_CZ_2632_10434_Praha_Šimůnkova, PL-208473_2040684“. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0572/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C4
“ Návrh odprodeje movitého majetku užívaného 

příspěvkovou právnickou osobou (organizací) zřízenou Městskou částí Praha 8 

- Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0177/2015). 

   

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 0573/2021, 

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. „C5
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě 

o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví Bytového družstva 

Karlín 372 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch 

Městské části Praha 8 – čp. 372, na k. ú. Karlín a na adrese Za Poříčskou 

branou 14, 186 00 Praha 8. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0574/2021, 

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. „C6
“ Návrh uzavření 6 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

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

neurčitou. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0575/2021, 

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. „C7
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti stezky 

a cesty" na pozemku parc. č. 606/48 na k. ú. Kobylisy, obec Praha. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0576/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C8
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0577/2021, 

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. „C9
“ Návrh změny ve složení Ústřední inventarizační komise 

a Dílčích inventarizačních komisí městské části 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 0578/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C10
“ Návrh udělení předchozího souhlasu zřizovatele 

dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

   

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 0579/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C11
“ Návrh složení konkursní komise pro konkursní řízení 

na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3 (k usn. 

č. Usn RMC 0507/2021). 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0580/2021, 

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. „C12
“ Návrh seznámení s rezignací členů komise pro územní rozvoj 

a památkovou péči Rady městské části 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 0581/2021, 

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. „C13
“ Návrh ukončení 53 "Nájemních smluv" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8, s organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 

a podnajímaných v programu "bydlení pro seniory" a uzavření 53 "Nájemních 

smluv" o nájmu bytu s občany v programu "bydlení pro seniory", na dobu 

neurčitou. 

Omluvený: 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 0582/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "dárcem", a Softballový klub Joudrs Praha, Praha 8 

jako "obdarovaným". 

   

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 0583/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 



 

 

strana 13/21 

 

 

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

pod ozn. „C15
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s., Praha 1 jako "obdarovaným" 

(materiál pro ZMČ). 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0584/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh jmenování nové ředitelky 

příspěvkové právnické osoby (organizace) Osmička pro rodinu 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 0585/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh architektonické soutěže o návrh 

architektonického řešení Základní školy Rohan, Praha 8. 

   

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 0586/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh uzavření Smlouvy o spolupráci 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost na straně druhé. 

   

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 0587/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C19
“ Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0588/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C20
“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Revitalizace parku Dlážděnka – Etapa 1 A" 

a uzavření "Smlouvy o dílo". 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí 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 0589/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh podmínek pro vyhlášení umělecko-výtvarné 

soutěže „Dívka s kolem“. 

   

V diskusi vystoupili pp. Gros a Vítek. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0590/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C22
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí 

Praha 8, jako "obdarovaným", a obchodní korporací "Nadace pojišťovny 

Kooperativa, jako "dárcem". 

   

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 0591/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C23
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 (k usn. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0592/2021, 

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. „C24
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0491/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 13. 9. 2019, k návrhu uzavření "Dohody 

o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8 a obchodní korporací 

CHARLESTON - restaurant, s.r.o. (IČO: 267 48 479), se sídlem na adrese 

Křižíkova 208/55, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0593/2021, 

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. „C25
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0481/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 11. 9. 2019, k návrhu uzavření "Dodatku č. 7" 

k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů ve vlastnictví Bytového 

družstva Karlínské náměstí 235/13 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – v domě čp. 235, 

na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské náměstí 13, 186 00 Praha 8. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0594/2021, 

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. „C26
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0490/2019 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 13. 9. 2019, k návrhu uzavření "Dodatku č. 6" 

k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů ve vlastnictví Bytového 

družstva Karlínský přístav, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti 

bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 - v domě 

čp. 97, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 65, 186 00 Praha 8. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0595/2021, 

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. „C27
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vacínova 5 – v domě 

čp. 396, na k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0596/2021, 

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. „C28
“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě o nájmu 

nebytových prostorů, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 1273, np. 100 a 101, 

na k. ú. Kobylisy a na adrese Balabánova 2, 182 00 Praha 8. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0597/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C29
“ Návrh uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci 

č. 2020/0580/OURV.DPR mezi MČ Praha 8 na jedné straně a Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze na straně druhé. 

   

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 0598/2021, 

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. „C30
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0250/2014 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 16. dubna 2014 a k návrhu nového znění "Zásady 

a podmínky pro nakládání s byty v domech ve vlastnictví hlavního města 

Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8". 

Omluvený: 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 0599/2021, 

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. „C31
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0851/2015 Rady 

městské části Praha 8 ze dne 21. prosince 2015, a k návrhu nových textů 

„Nájemních smluv“ o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8. 

Omluvený: 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 0600/2021, 

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. „C32
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínský přístav, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 97, prostor č. 502, 504 

a 505, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 65, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

Omluvený: 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 0601/2021, 

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. „C33
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Karlínské náměstí 

235/13 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek, uzavřené v rámci věcného 

břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské 

části Praha 8 – čp. 235, prostor č. 503, na k. ú. Karlín a na adrese Karlínské 

náměstí 13, 186·00·Praha 8 - Karlín. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0602/2021, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 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.  
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K bodu 6 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 mimořádná schůze RMČ se uskuteční 

ve středu 15. prosince od 14:00 hodin. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 

 

 

K bodu 7 

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 12. ledna 2022 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 12. ledna 2022 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 110. schůzi Rady MČ ve 14:38 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0565/2021 až Usn RMC 0602/2021 

 

 

 

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

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 

 


