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Z á p i s 

z 64. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 8. července 2020 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek a Bc. Švarc (= 5 členů Rady 

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

 

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

a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ, 

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

pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář 

starosty (OKS) ÚMČ, 

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

části (OOZ) OKS ÚMČ, 

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. 

 

 

Omluveni: pp. Mgr. Ludková,  

  Ing. Hřebík, Ph.D. (= 2 radní MČ), 

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

a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ. 

 

 

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

64. 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 5 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 64. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu z 62. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. června 

2020 (str. 5) 

  2. Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0149/2020 ze dne 29. dubna 2020 (str. 5) 
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  3. Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Městskou částí Praha 8 

některým příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou 

částí Praha 8 (str. 6) 

  4. Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. 

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

  5. Návrh souhlasu s použitím investičního fondu příspěvkové právnické osoby 

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

Praha 8 (SOS Praha 8) na nákup užitkového vozidla (str. 7) 

  6. Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení novostavby bytového 

domu na pozemcích parc. č. 726, 727, 1118/1 na k. ú. Čimice v Praze 8 

(při ul. Čimická) (k usn. č. Usn RMC 0531/2019) (str. 7) 

  7. Návrh vyjádření k dokumentaci pro společné povolení novostavby bytového domu 

včetně novostavby garáže na pozemcích parc. č. 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, 

všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na Pecích) (k usn. č. Usn RMC 

0850/2014) (str. 8) 

  8. Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení novostavby bytového 

domu na pozemku parc. č. 826 na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ul. Čimická) 

(str. 8) 

  9. Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení – Bytový dům 

Kotlaska, parc. č. 2982/1, 2982/24, 2982/25, 2982/26, 3886 na k. ú. Libeň v Praze 

8 (při ul. Kotlaska) (str. 9) 

10. Návrh vyjádření k podnětu IPR hl. m. Prahy na změnu územního plánu – Kasárna 

Karlín ve zkráceném režimu, parc. č. 97/3, 97/4, 97/5, 97/6 na k. ú. Karlín v Praze 

8 (ul. Křížíkova) z VVA  - veřejné vybavení – armáda a bezpečnost na SMJ 

smíšené městského jádra s kódem míry využití území (str. 9) 

11. Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační 

sítě pod názvem akce "OMS PODA - sídliště Bohnice 3. etapa" (str. 10) 

12. Návrh odstoupení od smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení 

věcného břemena č. 2017/0303/MO.DEP na pozemku parc. č. 606/48 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 11) 

13.    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. 6, 10, 11 až 18) 

14. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 19) 
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Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 4. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

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

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

 

po projednání výše uvedeného 10. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující 

aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C13“ Návrh námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení do územního 

řízení stavby „Viladům Na Úbočí“ Praha, Libeň, Na Úbočí na pozemcích 

parc. č. 793/1, 793/2, 793/3, 3767, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(str. 10), 

 

po projednání výše uvedeného 12. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C5“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí 

Praha 8 a Bytovým družstvem Pobřežní 122/70 a jednotlivými vlastníky 

bytových jednotek (str. 11), 

 

ozn. „C6“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Křižíkova 269/15 

a jednotlivými vlastníky bytových jednotek (str. 11), 

 

ozn. „C7“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0480/2019 Rady městské části Praha 8 

ze dne 11. 9. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu 2 zahraničních 

fyzických osob a Městské části Praha 8 – v domě čp. 288, prostor č. 100, 

na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 17, 186 00 Praha 8 (str. 12), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o poskytování právních služeb" mezi Diviš 

& partneři s.r.o., advokátní kanceláří, a Městskou částí Praha 8 (str. 12), 

 

ozn. „C15“ Návrh textu Podmínek pro poskytnutí slevy z nájemného v souvislosti 

s pandemií onemocnění COVID-19 a textu Dohody o poskytnutí slevy 

z nájemného (k usn. č. Usn ZMC 016/2020) (str. 12), 

 

ozn. „C16“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou 

službou – na k. ú. Karlín v Praze 8, na dobu neurčitou (str. 13), 

 

ozn. „C17“ Návrh narovnání vyúčtování služeb, valorizace nájemného a vytvoření 

nového smluvního vzoru u nájemců objektu polikliniky Mazurská, 

na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja (str. 13), 
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ozn. „C18“ Návrh uzavření 3 "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, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (k usn. 

č. Usn RMC 0419/2012 a č. Usn RMC 0345/2019) (str. 13), 

 

ozn. „C19“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví 

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

– části pozemku parc. č. 2986/1, v k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 14), 

 

ozn. „C20“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku ve vlastnictví obce, 

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

pozemek parc. č. 2, na k. ú. Karlín (str. 14), 

 

ozn. „C21“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné 

zakázky s předmětem plnění "Analýza možností dalšího nakládání 

s polyfunkčním objektem Nová Palmovka" (str. 14), 

 

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

veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup a dodávka drobného 

dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku" (str. 15), 

 

ozn. „C10“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění služeb Cloud 

computingu pro provoz portálu www.praha8.cz" (str. 15), 

 

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

zakázky s předmětem plnění "Zajištění technického vybavení pro konání 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8" (str. 15), 

 

ozn. „C14“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v podlimitním 

režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 52 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, 

dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F" (str. 16), 

 

ozn. „C22“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové smlouvy" pro realizaci 

veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění slušného pohřbení - sociální 

pohřby (str. 16), 

 

ozn. „C1“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

panu MUDr. Slavoji Brichcínovi (materiál pro ZMČ) (str. 16), 

 

ozn. „C2“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

panu Plk. Juliánovi Slepeckému (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C3“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

paní Doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D. (materiál pro ZMČ) (str. 17), 

 

ozn. „C9“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a CrepCo, s.r.o., Praha 8 jako "obdarovaným" (str. 17) 
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a 

ozn. „C12“ Návrh vyjádření k projednávanému návrhu novely Nařízení č. 10/2016 Sb. 

hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - PSP) (str.18). 

 

K navrženému pořadu jednání 64. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další 

doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 64. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 5 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 1 

Schválení zápisu z 62. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. června 2020 

 

K zápisu z 62. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 22. června 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 62. schůze, 

konané dne 22. června 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 5 hlasy přítomných 

radních MČ). 

 

 

 

K bodu 2 

Návrh revokace usnesení č. Usn RMC 0149/2020 ze dne 29. dubna 2020 

 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský v zastoupení předkladatele 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 0281/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 3 

Návrh bezúplatného převodu majetku, pořízeného Městskou částí Praha 8 některým 

příspěvkovým právnickým osobám (organizacím) zřízeným Městskou částí Praha 8 

 

Omluvený: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0282/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

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 0283/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh rozpočtových 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 0284/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 5 

Návrh souhlasu s použitím investičního fondu příspěvkové právnické osoby 

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

(SOS Praha 8) na nákup užitkového vozidla 

 

 

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatelky místostarostky 

MČ pí Mgr. Ludkové. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0285/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení novostavby bytového domu na 

pozemcích parc. č. 726, 727, 1118/1 na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Čimická) (k usn. 

č. Usn RMC 0531/2019) 

 

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

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek v zastoupení předkladatele 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 0286/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření k dokumentaci pro společné povolení novostavby bytového domu 

včetně novostavby garáže na pozemcích parc. č. 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, 

všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Na Pecích) (k usn. č. Usn RMC 0850/2014) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek v zastoupení předkladatele 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 287/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření k dokumentaci ke společnému povolení novostavby bytového domu na 

pozemku parc. č. 826 na k. ú. Čimice v Praze 8 (v blízkosti ul. Čimická) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek v zastoupení předkladatele 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 0288/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 9 

Návrh vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení – Bytový dům 

Kotlaska, parc. č. 2982/1, 2982/24, 2982/25, 2982/26, 3886 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Kotlaska) 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek v zastoupení předkladatele 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 0289/2020, které je 

přílohou zápisu. 

(Z 5 radních MČ přítomných hlasování 

bylo: 

4 pro přijetí návrhu, 

1 se zdržel hlasování.) 

 

 

K bodu 10 

Návrh vyjádření k podnětu IPR hl. m. Prahy na změnu územního plánu – Kasárna Karlín 

ve zkráceném režimu, parc. č. 97/3, 97/4, 97/5, 97/6 na k. ú. Karlín v Praze 8 

(ul. Křížíkova) z VVA  - veřejné vybavení – armáda a bezpečnost na SMJ smíšené 

městského jádra s kódem míry využití území 

 

Omluvená: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

Materiál uvedl místostarosta MČ p. Vítek v zastoupení předkladatele 

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, 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 0290/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C13
“ Návrh námitek Městské části Praha 8 jako účastníka řízení 

do územního řízení stavby „Viladům Na Úbočí“ Praha, Libeň, Na Úbočí 

na pozemcích parc. č. 793/1, 793/2, 793/3, 3767, všechny na k. ú. Libeň v Praze 

8. 

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 předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0291/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě pod názvem 

akce "OMS PODA - sídliště Bohnice 3. etapa" 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0292/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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K bodu 12 

Návrh odstoupení od smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení 

věcného břemena č. 2017/0303/MO.DEP na pozemku parc. č. 606/48 

na k. ú. Kobylisy, obec Praha 

 

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

 

Materiál uvedl uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

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

MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0293/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 13 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" 

mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Pobřežní 122/70 

a jednotlivými vlastníky bytových jednotek. 

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 0294/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování 

plnění (služeb) mezi Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem 

Křižíkova 269/15 a jednotlivými vlastníky bytových jednotek. 

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 0295/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0480/2019 Rady 
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městské části Praha 8 ze dne 11. 9. 2019, k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu 

2 zahraničních fyzických osob a Městské části Praha 8 – v domě čp. 288, 

prostor č. 100, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 17, 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 0296/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Smlouvy o poskytování právních 

služeb" mezi Diviš & partneři s.r.o., advokátní kanceláří, a Městskou částí 

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 0297/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C15
“ Návrh textu Podmínek pro poskytnutí slevy 

z nájemného v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a textu Dohody 

o poskytnutí slevy z nájemného (k usn. č. Usn ZMC 016/2020). 

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 0298/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C16
“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu 

v Domě s pečovatelskou službou – na k. ú. Karlín 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. 
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Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0299/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C17
“ Návrh narovnání vyúčtování služeb, valorizace 

nájemného a vytvoření nového smluvního vzoru u nájemců objektu polikliniky 

Mazurská, na adrese Mazurská 484/2, Praha 8 - Troja. 

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 0300/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C18
“ Návrh uzavření 3 "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, 182 00 Praha 8, 

na dobu určitou (k usn. č. Usn RMC 0419/2012 a č. Usn RMC 0345/2019). 

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 0301/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C19
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého 

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

Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2986/1, v k. ú. Libeň 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 0302/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C20
“ Návrh uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemku 

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

Praha 8 – pozemek parc. č. 2, na k. ú. 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 0303/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C21
“ Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Analýza možností dalšího 

nakládání s polyfunkčním objektem Nová Palmovka". 

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 0304/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

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

pod ozn. „C“ Návrh výběru dodavatele a uzavření "Rámcové smlouvy" 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Nákup a dodávka drobného 

dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku". 

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

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0305/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C10
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování 

služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění služeb 

Cloud computingu pro provoz portálu www.praha8.cz". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, pověřená vedením OI ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0306/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

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

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění technického 

vybavení pro konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8". 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Bc. Hejná, pověřená vedením OI ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0307/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

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

pod ozn. „C14
“ Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané 

v podlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 52 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených 

ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast F". 

Omluvení: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 p. Knejfl, pověřený vedením odboru životního prostředí (OŽP) 

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 0308/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

„na stůl“ pod ozn. „C22
“ Návrh výběru poskytovatele a uzavření "Rámcové 

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

pohřbení - sociální pohřby. 

Omluvené: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, 

 pí  Janků, pověřená vedením odboru sociálních věcí (OSV) 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 0309/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

panu MUDr. Slavoji Brichcínovi (materiál pro ZMČ). 

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

a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0310/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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Místostarosta MČ p. Vítek uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C2
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

panu Plk. Juliánovi Slepeckému (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0311/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 

paní Doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D. (materiál pro ZMČ). 

Omluvený: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením 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 0312/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

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

pod ozn. „C9
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a CrepCo, s.r.o., 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 0313/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 
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Místostarosta MČ p. Vítek v zastoupení předkladatele uvolněného radního MČ 

p. Ing. Hřebíka, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“ 

pod ozn. „C12
“ Návrh vyjádření k projednávanému návrhu novely Nařízení 

č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - PSP). 

Omluvený: p. Ing. arch. Vacek, Ph.D., vedoucí oddělení plánování a rozvoje 

OÚRV ÚMČ 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala usnesení 

č. Usn RMC 0314/2020, které je 

přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 

5 hlasy přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 13 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 13 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 22. července 2020 od 14:00 hodin 

 

Rada MČ po projednání vzala informaci 

na vědomí. 

 

Místostarosta MČ p. Vítek – se omluvil z konání mimořádné rada dne 22. července 

z důvodů dovolené. 

 

Rada MČ po projednání vzala informaci 

na vědomí. 
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K bodu 14 

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. srpna 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 

12. srpna 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 64. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0281/2020 až Usn RMC 0314/2020 

 

 

 

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

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 

 


