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Z á p i s 

ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 8. března 2023 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek, Ing. Hřebík, Ph.D., Mgr. Cibulka, DiS., 

Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA; Ing. Slabihoudek, Mgr. et Mgr. 

BcA. Solomonová (= 9 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), 

dále též jen „radní MČ“); 

 

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

a uvolněný předseda kontrolního výboru (KV) ZMČ, 

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

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

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

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, 

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

a infocentra ÚMČ, 

pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

14. 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 9 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonovou. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 14. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 12. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. února 

2023 (str. 4) 

  2. Návrh vyřazení a 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. 4) 

  3. Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí 

Praha 8 a příspěvkovou organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - 

SOS Praha 8 (str. 5) 
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  4. Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace Městské části Praha 8 

v sociální oblasti na rok 2023 (str. 5) 

  5. Návrh souhlasu se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Praha 8, 

Na Šutce 28 (str. 5) 

  6. Návrh vyjádření MČ Praha 8 k dokumentaci pro územní rozhodnutí projektu 

"Sportovní hala Jána Mahora" na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 6) 

  7. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní 

řízení Na Kopečku, parc. č. 3575, 3574/1, 3574/2, 3574/3, 3574/4, 3574/5, 

3574/18, 3572/17, 3583, 3584, 3585, k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. 

č. Usn RMC 0435/2021) (str. 6) 

  8. Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 4004/1 

(o výměře cca 60 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 na Libeňském ostrově (str. 6) 

  9. Návrh odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši 6 314 750,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým 

prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Čimice a k. ú. Bohnice, Praha 8 

(materiál pro ZMČ) (str. 7) 

10. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0460/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností SOL Rezidence s.r.o. na straně 

druhé (k usn. č. Usn RMC 0447/2021) (str. 7) 

11. Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0461/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností SP 88, s.r.o. na straně druhé 

(k usn. č. Usn RMC 0462/2021) (str. 8) 

12.    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. 14) 

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. 14) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 8 až 13) 

13. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 14) 

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 11. bodu 

pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně 

„na stůl“: 

 

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

s předmětem plnění "Správa a údržba kotelen v objektech městské části 

Praha 8" a uzavření "Smlouvy o správě a údržbě kotelen" (k usn. 

č. Usn RMC 0026/2023) (str. 8), 

 

ozn. „C1“ K informaci pana Ing. Zdeňka Boublíka o vzdání se funkce přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2021) (informace 

pro ZMČ) (str. 9), 

 

ozn. „C2“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 

(k usn. č. Usn ZMC 002/2023) (informace pro ZMČ) (str. 9), 
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ozn. „C3“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení 

dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění 

"Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 "Osmička" (str. 9), 

 

ozn. „C4“ Návrh zmocnění člena Rady městské části Praha 8, k zastupování městské 

části ve věcech bezpečnosti objektu Čimická 772/76 (str. 10), 

 

ozn. „C5“ Návrh rozdělení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců 

městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 

na rok 2023 (k usn. č. Usn RMC 0678/2015, č. Usn RMC 0631/2022 

a č. Usn ZMC 002/2023) (str. 10), 

 

ozn. „C6“ Návrh prodloužení lhůty zadávacího řízení k realizaci veřejné zakázky 

s předmětem plnění "Architektonické řešení, včetně interiéru, základní 

školy Rohan, Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0043/2023) (str. 10), 

 

ozn. „C10“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" za účelem vybudování 

veřejné komunikační sítě spol. T-Mobile Czech Republic a.s., 

pod označením stavby „Připojení objektu U Meteoru 147/6, Praha 8“, 

Praha, Libeň (str. 11), 

 

ozn. „C12“ 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. „C13“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo 

č. 2017/0571/OPS.DVZ", ve znění pozdějšího dodatku, mezi městskou 

částí Praha 8 a společností Fandament Architects s.r.o. (str. 11) 

a 

ozn. „C14“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v domě 

ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské 

části Praha 8 na k. ú. Libeň (str. 12), 

 

po projednání výše uvedeného materiálu ozn. „C14“ pořadu jednání, aby byly 

projednány následující materiály, předložené k operativnímu projednávání dle § 10a 

Jednacího řádu RMČ Praha 8: 

 

ozn. „C7“ Návrh uzavření 12 "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 0798/2012, č. Usn RMC 0470/2013, 

č. Usn RMC 0405/2017, č. Usn RMC 0228/2018, č. Usn RMC 0581/2018, 

č. Usn RMC 0029/2020, č. Usn RMC 00594/2020, 

č. Usn RMC 0103/2021 a č. Usn RMC 0056/2022) (str. 13), 

 

ozn. „C8“ 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. Bohnice, na dobu určitou (str. 13), 
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ozn. „C9“ 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. 13), 

a 

ozn. „C11“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého majetku ve vlastnictví 

obce, tj. Hlavního města Prahy (str. 13), 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková, přítomné informovala, že navrhuje 

k projednání na dnešní schůzi RMČ materiál ozn. „C15“ – k návrhu "Plánu rozvoje 

prorodinné/proseniorské politiky MČ Praha 8 v letech 2023 - 2026", za dříve navržené 

body. 

 

K navrženému pořadu jednání 14. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 14. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 12. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. února 2023 

 

K zápisu z 12. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 15. února 2023 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 12. schůze, 

konané dne 15. února 2023, schválila 

jednomyslně (všemi 9 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh vyřazení a 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) 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0068/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh uzavření "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku" mezi městskou částí 

Praha 8 a příspěvkovou organizací Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS 

Praha 8 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

V diskusi vystoupili pp. Vítek, Mgr. Cibulka, DiS. a Mgr. Ludková. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0069/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotace Městské části Praha 8 

v sociální oblasti na rok 2023 

 

 

Materiál uvedla místostarostka MČ pí Mgr. Ludková. 

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 0070/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 5 

Návrh souhlasu se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Praha 8, Na Šutce 28 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. 

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 0071/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 6 

Návrh vyjádření MČ Praha 8 k dokumentaci pro územní rozhodnutí projektu 

"Sportovní hala Jána Mahora" na k. ú. Kobylisy v Praze 8 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek. 

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 0072/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 7 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro územní řízení 

Na Kopečku, parc. č. 3575, 3574/1, 3574/2, 3574/3, 3574/4, 3574/5, 3574/18, 

3572/17, 3583, 3584, 3585, k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0435/2021) 

 

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

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta 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 0073/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 4004/1 

(o výměře cca 60 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 na Libeňském ostrově 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta 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 0074/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 9 

Návrh odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši 6 314 750,00 Kč, vzniklého 

neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům 

na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Čimice a k. ú. Bohnice, Praha 8 (materiál pro ZMČ) 

 

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

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0075/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 10 

Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0460/OURV.DPR 

mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností SOL Rezidence s.r.o. na straně druhé 

(k usn. č. Usn RMC 0447/2021) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0076/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 11 

Návrh uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2021/0461/OURV.DPR mezi 

MČ Praha 8 na jedné straně a společností SP 88, s.r.o. na straně druhé (k usn. 

č. Usn RMC 0462/2021) 

 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Nepil. 

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 0077/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 12 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Cibulka, DiS. uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Správa a údržba kotelen v objektech 

městské části Praha 8" a uzavření "Smlouvy o správě a údržbě kotelen" (k usn. 

č. Usn RMC 0026/2023). 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (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 0078/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 9 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

8 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 
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Starosta MČ p. Gros uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C1
“ K informaci pana Ing. Zdeňka Boublíka o vzdání se funkce 

přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8 (k usn. č. Usn ZMC 001/2021) 

(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 0079/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh rozpočtových opatření městské části Praha 8 

(k usn. č. Usn ZMC 002/2023) (informace pro ZMČ). 

   

V diskusi vystoupili pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, Gros, Nepil 

a Bc. Řechtáčková. 

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0080/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová uvedla aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C3
“ Návrh zahájení zadávacího řízení ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Tisk a doprava časopisu městské části 

Praha 8 "Osmička". 

Omluvená: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

Přizvaný: p.  Mgr. Slabý, vedoucí 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 0081/2023, 

které je přílohou zápisu. 

(Z 9 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

7 pro přijetí návrhu, 

2 se zdrželi hlasování.) 

 



 

 

strana 10/15 

 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh zmocnění člena Rady městské části Praha 8, 

k zastupování městské části ve věcech bezpečnosti objektu Čimická 772/76. 

   

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 0082/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh rozdělení objemu finančních prostředků na platy 

zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 

na rok 2023 (k usn. č. Usn RMC 0678/2015, č. Usn RMC 0631/2022 

a č. Usn ZMC 002/2023). 

   

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 0083/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C6
“ Návrh prodloužení lhůty zadávacího řízení k realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Architektonické řešení, včetně interiéru, základní 

školy Rohan, Praha 8" (k usn. č. Usn RMC 0043/2023). 

   

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 0084/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" za účelem 

vybudování veřejné komunikační sítě spol. T-Mobile Czech Republic a.s., 

pod označením stavby „Připojení objektu U Meteoru 147/6, Praha 8“, Praha, 

Libeň. 

Omluvený: p. Ing. Bc. Eliáš, MBA 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 0085/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarosta MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA uvedl aktuální materiál předložený 

operativně „na stůl“ pod ozn. „C12
“ 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 0086/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o dílo 

č. 2017/0571/OPS.DVZ", ve znění pozdějšího dodatku, mezi městskou částí 

Praha 8 a společností Fandament Architects s.r.o. 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 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 0087/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání" v domě ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném 

do správy městské části Praha 8 na k. ú. Libeň. 

   

V diskusi vystoupila pí Mgr. Ludková.  

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

návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0088/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková uvedla aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh "Plánu rozvoje prorodinné/proseniorské politiky 

MČ Praha 8 v letech 2023 - 2026". 

   

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 0089/2023, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 9 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

Operativní rozhodování Rady MČ 

 

Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání 

RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali 

možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno 

požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. 

 

body C7, C8, C9, C11. 

 

Z 9 radních MČ přítomných 

hlasování bylo: 

9 pro přijetí návrhů. 
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 „C7
“   Návrh uzavření 12 "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 0798/2012, č. Usn RMC 0470/2013, č. Usn RMC 0405/2017, 

č. Usn RMC 0228/2018, č. Usn RMC 0581/2018, č. Usn RMC 0029/2020, 

č. Usn RMC 00594/2020, č. Usn RMC 0103/2021 a č. Usn RMC 0056/2022). 

Místostarosta MČ p. Nepil 

   

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0090/2023, které je 

přílohou zápisu. 

 

 „C8
“   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. Bohnice, na dobu určitou. 

Místostarosta MČ p. Nepil 

   

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0091/2023, které je 

přílohou zápisu. 

 

 „C9
“   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. 

Místostarosta MČ p. Nepil 

   

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0092/2023, které je 

přílohou zápisu. 

 

 „C11
“  Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, 

tj. Hlavního města Prahy. 

Místostarosta MČ p. Nepil 

   

Rada MČ přijala usnesení 

č. Usn RMC 0093/2023, které je 

přílohou zápisu. 

 

 

  



 

 

strana 14/15 

 

 

K bodu 12 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 12 B) 

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

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

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

nebo dalších fyzických osob 

 

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

neuplatnil. 

 

 

K bodu 13 

Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 

 

Starosta MČ p. Gros uvedl „Návrh časového plánu schůze Rady městské části 

Praha 8, plánované na středu dne 22. března 2023 od 14:00 hodin“. Současně 

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

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

záležitosti.  

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

 

Rada MČ vzala přípravu své schůze 

dne 22. března 2023 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 14. schůzi Rady MČ ve 14:36 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0068/2023 až Usn RMC 0093/2023 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatelka zápisu: 

 

 

…....……........…………………………... 

Mgr. et Mgr. BcA. Jana   S o l o m o n o v á 

radní městské části Praha 8 

 


