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Z á p i s 

ze 74. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 4. listopadu 2020 od 14:00 hodin 

 

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

a Ing. Hřebík, Ph.D. (= 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. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), 

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

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

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

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

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

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

      a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

    JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.  

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

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

ve 14:08 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. 

 

Při zahájení schůze distančním způsobem 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 74. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 72. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. října 

2020 (str. 5) 

  2. Návrh úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob (organizací) - 

mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 (str. 5) 

  3. Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Řešovská 8 (str. 6) 
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  4. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 6) 

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

plnění "Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ 

Praha 8 a její organizace" a uzavření "Pojistné smlouvy" (str. 7) 

  6. Návrh námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního řízení 

stavby Bytový dům „Troja Horizons“ na pozemcích parc. č. 1285/1, 1285/7, 

1285/11, 1285/21, 1285/26, 1285/30, 1285/37, 1285/38, 1285/39, 1285/40, 

1285/41, 1324/29, 1729, 1741, 1742, 1284, všechny na k. ú. Troja v Praze 8 

(k usn. č. Usn RMC 769/2008, č. Usn ZMC 034/2009, č. Usn RMC 0214/2015, 

č. Usn RMC 0539/2016, č. Usn RMC 0113/2017, č. Usn RMC 0430/2017 

a č. Usn RMC 0117/2020) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (které žadatel 

nevlastní, avšak jedná o jejich koupi) a části pozemku parc. č. 414/1 (o výměře 

cca 45 m2) na k. ú. Kobylisy (vlastník žadatel) za část pozemku parc. č. 415 

(o výměře cca 1440 m2) a pozemek parc. č. 416/1, oba na k. ú. Kobylisy 

v Praze 8 (vlastník Hlavní město Praha), mezi ulicemi Klapkova a Rolnická 

(k usn. č. Usn RMC 0106/2015, č. Usn RMC 0541/2016, 

č. Usn RMC 0428/2017, č. Usn RMC 0163/2019 a č. Usn RMC 0299/2019) 

(str. 8) 

  8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 1227/43 

a parc. č. 1227/69 (výměry částí pozemků nejsou v žádosti uvedeny), 

oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Rozšířená) (str. 8) 

  9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu částí pozemků parc. č. 854/64 

(o výměře cca 126 m2), parc. č. 769/14 (o výměře cca 375 m2) a parc. č. 843/1 

(o výměře cca 38 m2), všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ulicemi 

Sokolovská a Rohanské nábřeží) (k usn. č. Usn RMC 0627/2019) (str. 9) 

10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků a částí pozemků 

parc. č. 13/83, 22/1, 22/4, 22/2, 22/3, 18/1 o celkové výměře 1730 m2, všechny 

na k. ú. Libeň a o udělení oprávnění k výstavbě veřejného prostoru na pozemcích 

a částech pozemků parc. č. 10/2, 13/85, 21/2, 13/21, 13/34, 13/86, 13/83, 22/1, 

13/22, 13/14, 22/2, 23/6, 23/7, 22/3, 18/1 o celkové výměře 9214 m2, všechny 

na k. ú. Libeň, oblast Košinka (k usn. č. Usn RMC 0383/2019 

a č. Usn RMC 0320/2020) (str. 10) 

11. Návrh vyjádření k urbanistické studii Na Košince na k. ú. Libeň v Praze 8 

(str. 10) 

12. Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Košinka 

na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu 

územního plánu "Na Košince" (P 288/2019) (k usn. č. Usn ZMC 011/2019, 

č. Usn RMC 0285/2019, č. Usn ZMC 035/2019 a č. Usn RMC 0494/2019) 

(str. 9) 

13. Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Transformace 

pozemků bohnické farnosti na k. ú. Bohnice v Praze 8 a doplnění podnětu 

Městské části Praha 8 na změnu územního plánu - Transformace pozemků 

bohnické farnosti (P 557/2019) (k usn. č. Usn RMC 0494/2019 

a č. Usn ZMC 035/2019 (str. 11) 

14. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" “ v objektu 

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

Praha 8 – v Základní škole, Praha 8, Libčická 10 (str. 11) 
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15. Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem 

pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým 

příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí 

Praha 8 (str. 12) 

16. Návrh souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek a přijmutí nadačního 

příspěvku do majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené 

Městskou částí Praha 8 - Gerontologické centrum (str. 12) 

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. 18) 

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. 18) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 12 až 18) 

18. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 19) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 16. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k prostoru podnikání 

na k. ú. Libeň, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 12), 

 

ozn. „C1“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k architektonické studii bytového 

domu, parc. č. 182, 183 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Zenklova) 

(str. 13), 

 

ozn. „C2“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k podkladové studii pro změnu 

územního plánu – Šutka a Šutka zázemí na k. ú. Troja v Praze 8 a doplnění 

podnětů Městské části Praha 8 na změnu územního plánu Šutka a Šutka 

zázemí (P 284/2019) (str. 13), 

 

ozn. „C3“ Návrh uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu 

(kategorie maloodběratel do 630 MWh/rok) (dále jen „Smlouva č. 1“), 

a Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu (kategorie 

střední odběr) (dále jen „Smlouva č. 2“), mezi společností Pražská 

plynárenská, a. s. a společností Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 

s. r. o., a to na základě výběrového řízení zahájeného dne 10. 09. 2020 

(str. 13), 

 

ozn. „C4“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 14), 
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ozn. „C5“ Návrh uzavření 13 "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 0946/2009, č. Usn RMC 0470/2013, 

č. Usn RMC 0550/2014, č. Usn RMC 0186/2015, č. Usn RMC 0405/2017, 

č. Usn RMC 0196/2018, č. Usn RMC 0212/2018, č. Usn RMC 0228/2018, 

č. Usn RMC 0358/2018, č. Usn RMC 0608/2018, č. Usn RMC 0391/2018, 

a č. Usn RMC 0392/2018) (str. 14), 

 

ozn. „C6“ Návrh částečné revokace usnesení č. Usn RMC 0617/2018 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 28. 11. 2018, a k návrhu znění Smlouvy o výkonu 

funkce člena dozorčí rady společnosti Centrum Palmovka, a. s. (str. 15), 

 

ozn. „C7“ Návrh částečné revokace usnesení č. Usn RMC 0422/2020 Rady městské 

části Praha 8 ze dne 30. 9. 2020, a k návrhu vzorového textu Smlouvy 

o nájmu prostorů sloužících podnikání (a o poskytování speciálních 

služeb), uzavírané mezi Městskou částí Praha 8 a stávajícími nájemci 

prostorů v objektu polikliniky Mazurská, na adrese Mazurská 484/2, 

Praha 8 - Troja (str. 15), 

 

ozn. „C8“ 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. 780, na k. ú. Čimice, Čimická 61, 

181 00 Praha 8 (str. 16), 

 

ozn. „C9“ Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními úpravami nad rámec 

běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 179 na adrese 

Pod Čimickým hájem 5, na k. ú. Bohnice v Praze 8 (str. 16), 

 

ozn. „C10“ Návrh přípravy 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 16), 

 

ozn. „C11“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Vánoční osvětlení MČ Praha 8 

v roce 2020" (str. 17), 

 

ozn. „C12“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ) (str. 17),  

 

ozn. „C13“ Návrh výběru nájemce bytu v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější 

nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví 

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

(VŘ ze dne 15. 10. 2020) (k usn. č. Usn RMC 0467/2020) (str. 17) 

a 

ozn. „C14“ Návrh vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření 

nájemní smlouvy o nájmu dvou opravených bytů v domě, svěřeném 

do správy Městské části Praha 8, na adrese Taussigova 1172/1, Praha 8, 

elektronickou formou (k usn. č. Usn RMC 0467/2020) (str. 18) 
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Starosta MČ přítomné informoval, že budou prohozeny body 10. a 12. 

navrženého pořadu jednání. Místo bodu 10. bude nejprve projednán bod 12. 

a po projednání bodu 11. bude projednán bod 10. 

 

K navrženému pořadu jednání 74. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 74. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu ze 72. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. října 2020 

 

K zápisu ze 72. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 14. října 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 72. schůze, 

konané dne 14. října 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 7 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh úpravy platů ředitelům příspěvkových právnických osob (organizací) - 

mateřských a základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 

 

Omluvený: 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 0473/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která byla dočasně odpojena.) 
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K bodu 3 

Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Řešovská 8 

 

 

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 0474/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 6 hlasy přítomných radních 

MČ). 

(Hlasování nebyla přítomna 

místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, 

která byla dočasně odpojena.) 

 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 006/2020) 

(informace pro ZMČ) 

 

Omluvená: 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 0475/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 

a její organizace" a uzavření "Pojistné smlouvy" 

 

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

 

Materiál uvedli tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek a 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 0476/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního řízení stavby 

Bytový dům „Troja Horizons“ na pozemcích parc. č. 1285/1, 1285/7, 1285/11, 

1285/21, 1285/26, 1285/30, 1285/37, 1285/38, 1285/39, 1285/40, 1285/41, 1324/29, 

1729, 1741, 1742, 1284, všechny na k. ú. Troja v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 769/2008, č. Usn ZMC 034/2009, č. Usn RMC 0214/2015, 

č. Usn RMC 0539/2016, č. Usn RMC 0113/2017, č. Usn RMC 0430/2017 

a č. Usn RMC 0117/2020) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části (OAMČ) 

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0477/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření ke směně pozemků mimo území Prahy 8 (které žadatel nevlastní, 

avšak jedná o jejich koupi) a části pozemku parc. č. 414/1 (o výměře cca 45 m2) 

na k. ú. Kobylisy (vlastník žadatel) za část pozemku parc. č. 415 (o výměře 

cca 1440 m2) a pozemek parc. č. 416/1, oba na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (vlastník 

Hlavní město Praha), mezi ulicemi Klapkova a Rolnická (k usn. 

č. Usn RMC 0106/2015, č. Usn RMC 0541/2016, č. Usn RMC 0428/2017, 

č. Usn RMC 0163/2019 a č. Usn RMC 0299/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0478/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji částí pozemků parc. č. 1227/43 

a parc. č. 1227/69 (výměry částí pozemků nejsou v žádosti uvedeny), 

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

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0479/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu částí pozemků parc. č. 854/64 

(o výměře cca 126 m2), parc. č. 769/14 (o výměře cca 375 m2) a parc. č. 843/1 

(o výměře cca 38 m2), všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ulicemi Sokolovská 

a Rohanské nábřeží) (k usn. č. Usn RMC 0627/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0480/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 

Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Košinka 

na k. ú. Libeň v Praze 8 a doplnění podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního 

plánu "Na Košince" (P 288/2019) (k usn. č. Usn ZMC 011/2019, č. Usn RMC 

0285/2019, č. Usn ZMC 035/2019 a č. Usn RMC 0494/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

v příloze usnesení. 

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

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0481/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh vyjádření k urbanistické studii Na Košince na k. ú. Libeň v Praze 8 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0482/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemků a částí pozemků 

parc. č. 13/83, 22/1, 22/4, 22/2, 22/3, 18/1 o celkové výměře 1730 m2, všechny 

na k. ú. Libeň a o udělení oprávnění k výstavbě veřejného prostoru na pozemcích 

a částech pozemků parc. č. 10/2, 13/85, 21/2, 13/21, 13/34, 13/86, 13/83, 22/1, 13/22, 

13/14, 22/2, 23/6, 23/7, 22/3, 18/1 o celkové výměře 9214 m2, všechny na k. ú. Libeň, 

oblast Košinka (k usn. č. Usn RMC 0383/2019 a č. Usn RMC 0320/2020) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0483/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 13 

Návrh vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Transformace 

pozemků bohnické farnosti na k. ú. Bohnice v Praze 8 a doplnění podnětu Městské 

části Praha 8 na změnu územního plánu - Transformace pozemků bohnické farnosti 

(P 557/2019) (k usn. č. Usn RMC 0494/2019 a č. Usn ZMC 035/2019) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

v příloze usnesení. 

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

radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0484/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 

Návrh uzavření "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů" “ v objektu 

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

Praha 8 – v Základní škole, Praha 8, Libčická 10 

 

 

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 0485/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 15 

Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu 

svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, některým příspěvkovým právnickým 

osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 

 

 

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 0486/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 16 

Návrh souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek a přijmutí nadačního příspěvku 

do majetku příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 

- Gerontologické centrum 

 

 

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 0487/2020, 

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. „C“ Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč, 

vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k prostoru 

podnikání na k. ú. Libeň, Praha 8 (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 0488/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C1
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k architektonické studii bytového domu, parc. č. 182, 183 na k. ú. Libeň 

v Praze 8 (při ul. Zenklova). 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C2
“ Návrh vyjádření Městské části Praha 8 

k podkladové studii pro změnu územního plánu – Šutka a Šutka zázemí 

na k. ú. Troja v Praze 8 a doplnění podnětů Městské části Praha 8 na změnu 

územního plánu Šutka a Šutka zázemí (P 284/2019) a navrhl úpravu v příloze 

usnesení. 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0489/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady společnosti Správa tepelného 

hospodářství MČ Praha 8, s.r.o. 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh uzavření Smlouvy o sdružených 

službách dodávky zemního plynu (kategorie maloodběratel do 630 MWh/rok) 

(dále jen „Smlouva č. 1“), a Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního 

plynu (kategorie střední odběr) (dále jen „Smlouva č. 2“), mezi společností 

Pražská plynárenská, a. s. a společností Správa tepelného hospodářství MČ 

Praha 8 s. r. o., a to na základě výběrového řízení zahájeného dne 10. 09. 2020. 

   

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 

společnosti Správa tepelného 

hospodářství MČ Praha 8, s.r.o., 

po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0490/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

7 hlasy přítomných radních MČ). 
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Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C4
“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: 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 0491/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření 13 "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 0946/2009, č. Usn RMC 0470/2013, č. Usn RMC 0550/2014, 

č. Usn RMC 0186/2015, č. Usn RMC 0405/2017, č. Usn RMC 0196/2018, 

č. Usn RMC 0212/2018, č. Usn RMC 0228/2018, č. Usn RMC 0358/2018, 

č. Usn RMC 0608/2018, č. Usn RMC 0391/2018, a č. Usn RMC 0392/2018). 

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 0492/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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Starosta MČ p. Gros přítomné upozornil, že následující bod pořadu 

jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a. s. 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh částečné revokace usnesení 

č. Usn RMC 0617/2018 Rady městské části Praha 8 ze dne 28. 11. 2018, 

a k návrhu znění Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti 

Centrum Palmovka, a. s. 

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, ve funkci valné hromady 

akciové společnosti Centrum 

Palmovka, a. s., po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0493/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh částečné revokace usnesení 

č. Usn RMC 0422/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 30. 9. 2020, 

a k návrhu vzorového textu Smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání 

(a o poskytování speciálních služeb), uzavírané mezi Městskou částí Praha 8 

a stávajícími nájemci prostorů v objektu polikliniky Mazurská, na adrese 

Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja. 

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 0494/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ 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. 780, na k. ú. Čimice, Čimická 61, 

181 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 0495/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C9
“ Návrh souhlasu Městské části Praha 8 se stavebními 

úpravami nad rámec běžné údržby v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního 

města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 179 na adrese 

Pod Čimickým hájem 5, na k. ú. Bohnice v Praze 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 0496/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh přípravy 12. zasedání Zastupitelstva 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 0497/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C11
“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Vánoční osvětlení 

MČ Praha 8 v roce 2020". 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

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

a památkové péče (OKSMPP) 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 0498/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C12
“ Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

č. Usn ZMC 006/2020) (informace pro ZMČ). 

Omluvená: 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 0499/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C13
“ Návrh výběru nájemce bytu v rámci "Výběrového 

řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

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

Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 15. 10. 2020) (k usn. 

č. Usn RMC 0467/2020). 

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 0500/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C14
“ Návrh vyhlášení "Výběrového řízení" o nejvhodnější 

nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu dvou opravených bytů v domě, 

svěřeném do správy Městské části Praha 8, na adrese Taussigova 1172/1, 

Praha 8, elektronickou formou (k usn. č. Usn RMC 0467/2020) a navrhl 

doplnění důvodové zprávy. 

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

   

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

upraveném návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0501/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 7 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

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 seznámil s vyřízením petice ve věci „obnovy hřiště 

nebo prostoru pro společné setkávání sousedů“, která byla dne 4. listopadu 

projednána petiční komisí. 

 

Rada MČ po projednání vzala 

informaci na vědomí. 
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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 18. listopadu 2020 od 14:00 hodin“. Současně 

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

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

záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 

dne 18. listopadu 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 74. schůzi Rady MČ distančním způsobem 

ve 14:48 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0473/2020 až Usn RMC 0501/2020 

 

 

 

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

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 

 


