Zápis
z 20. schůze Rady městské části Praha 8,
konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8
Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková, Vítek; Bc. Švarc, Ing. Hřebík,
Ph.D. a Bc. Slobodník (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ),
dále též jen „radní MČ“);
pí Ing. Kroutil, členka Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněná předsedkyně kontrolního výboru ZMČ,
p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ)
a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ,
p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ),
pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář
starosty (OKS) ÚMČ,
p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské
části (OOZ) OKS ÚMČ,
pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ.

Omluven: p.

Slabihoudek (= 1 radní MČ).

Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ
20. 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 7 členů Rady MČ.
Ověřovatel zápisu
Starosta MČ p. Gros určil ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ
uvolněného radního MČ p. Bc. Švarce.
Pořad jednání
Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 20. schůze Rady MČ:
1.
2.
3.

Schválení zápisu z 18. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 10. dubna
2019 (str. 5)
Návrh úpravy kapacity mateřské školy Základní školy a mateřské školy
Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 (str. 6)
Návrh vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy,
Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 (materiál pro ZMČ) (str. 6)
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Návrh úpravy platu řediteli Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11,
panu Mgr. Tomáši Táborskému (str. 6)
Návrh
rozpočtových
opatření
Městské
části
Praha 8
(k usn.
č. Usn ZMC 003/2019) (informace pro ZMČ) (str. 8)
Návrh schválení dílčí účetní závěrky Městské části Praha 8 za rok 2018 (str. 8)
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací),
jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2018 (k usn.
č. Usn RMC 0232/2015) (str. 8)
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací)
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8,
za rok 2018 (str. 9)
Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dodávkách a provedení prací"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace veřejného
prostranství Palmovka - mobiliář a založení vegetace" (str. 9)
Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0562/2018 Rady městské části Praha 8
ze dne 7. 11. 2018 a k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - Vybudování
parkovacích stání v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská"
(str. 10)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 101 025,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň,
Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 166 895,15 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy,
Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 224 774,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň,
Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 12)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 502 163,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň,
Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 12)
Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně
jedné, a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé (materiál
pro ZMČ) (str. 13)
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemcích na k. ú. Bohnice - 1. etapa (str. 13)
Návrh I. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8"
v platném znění (str. 7)
Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019
až 2023 (materiál pro ZMČ) (str. 19)
Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného
na 12. června 2019 (str. 19)
Různé
A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí
Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání
(str. 19)
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21.

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. 19)
C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 5, 7, 10, 14 až 18)
Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 20)

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 1. bodu
pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně
„na stůl“:
ozn. „C13“ Návrh souhlasu s odpisem nedobytných dluhů za 19 podnájemníky
"azylových bytů" společnosti Centrum Palmovka, a.s. (str. 5),
po projednání výše uvedeného 4. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující
aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“:
ozn. „C5“ Návrh úpravy platu řediteli Základní školy a mateřské školy Ústavní,
Praha 8, Hlivická 1, panu Mgr. Petru Zmekovi (str. 7),
po projednání výše uvedeného 10. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující
aktuální materiál, předložený operativně „na stůl“:
ozn. „C1“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné
zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu Pernerova 29"
(str. 10),
po projednání výše uvedeného 16. bodu pořadu jednání, aby byly projednány
následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“:
ozn. „C2“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě
s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou
(str. 14),
ozn. „C3“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení
pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 14),
ozn. „C4“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu
prostorů sloužících podnikání, ve znění pozdějšího dodatku, v objektu
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské
části Praha 8 – v budově čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2,
181 00 Praha 8 (str. 15),
ozn. „C7“ Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů",
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – 1/2 prostoru č. S60 a S62, čp. 484,
na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 15),
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ozn. „C8“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů" ve znění
pozdějších dodatků, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 1/2 prostoru č. S60
a S62, čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8
(str. 16),
ozn. „C10“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8
na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou (str. 16),
ozn. „C11“ 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. 396/66, v k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0431/2018) (str. 16),
ozn. „C12“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese
Mazurská 2, 181 00 Praha 8 (str. 17),
ozn. „C14“ Návrh změn v dozorčí radě společnosti Městské části Praha 8 Osmá správa
majetku a služeb a.s. (str. 17),
ozn. „C“

Návrh podání výpovědi "Smlouvy na zajištění správy, údržby a vytápění
objektů,
ve kterých
sídlí
Úřad
městské
části
Praha 8"
č. 2017/0699/OKS.DOZMC uzavřené mezi Městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem" a obchodní korporací AUSTIS správa s.r.o.,
jako "dodavatelem" (str. 18),

ozn. „C9“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0191/2019 Rady městské části
Praha 8 ze dne 15. dubna 2019 (str. 18)
a
ozn. „C6“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených
do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019
(str. 18).
Starosta MČ p. Gros přítomné informoval, že řádný 17. bod navrženého
programu jednání bude projednávám před 5. bodem.
K navrženému pořadu jednání 20. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné
další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky.
Rada MČ po projednání pořad jednání
své 20. schůze schválila jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 1
Schválení zápisu z 18. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 10. dubna 2019
K zápisu z 18. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 10. dubna 2019
nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky.
Rada MČ zápis ze své 18. schůze,
konané dne 10. dubna 2019, schválila
jednomyslně
(všemi
7 hlasy
přítomných radních MČ).

K bodu 20 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
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. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C13“ Návrh souhlasu s odpisem nedobytných
dluhů za 19 podnájemníky "azylových bytů" společnosti Centrum
Palmovka, a.s.
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. přijala usnesení
č. Usn RMC 0194/2019,
které je
přílohou zápisu, jednomyslně (všemi
7 hlasy přítomných radních MČ).
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K bodu 2
Návrh úpravy kapacity mateřské školy Základní školy a mateřské školy Na Slovance,
Praha 8, Bedřichovská 1
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0195/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 3
Návrh vydání Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy,
Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 (materiál pro ZMČ)
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0196/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 4
Návrh úpravy platu řediteli
panu Mgr. Tomáši Táborskému

Základní

školy,

Praha 8,

Hovorčovická 11,

Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
Materiál uvedl místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0197/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 20 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C5“ Návrh úpravy platu řediteli Základní školy a mateřské
školy Ústavní, Praha 8, Hlivická 1, panu Mgr. Petru Zmekovi.
Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí OŠ ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0198/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 17
Návrh I. dílčí změny "Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8" v platném
znění
Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0199/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 5
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 003/2019)
(informace pro ZMČ)
Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením ekonomického odboru (EO) ÚMČ
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros.
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros vyzval
radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0200/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 6
Návrh schválení dílčí účetní závěrky Městské části Praha 8 za rok 2018
Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0201/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 7
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací),
jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8, za rok 2018 (k usn.
č. Usn RMC 0232/2015)
Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0202/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 8
Návrh schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací)
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 8,
za rok 2018
Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, pověřená vedením 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 0203/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 9
Návrh uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dodávkách a provedení prací"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Revitalizace veřejného prostranství
Palmovka - mobiliář a založení vegetace"
Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (OPS) 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 0204/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 10
Návrh zrušení usnesení č. Usn RMC 0562/2018 Rady městské části Praha 8
ze dne 7. 11. 2018 a k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - Vybudování parkovacích stání
v ulicích Famfulíkova, Eledrova, Feřtekova a Řešovská"
Přizvaní:

p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ,
p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ

Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného
radního MČ p. Slabihoudka.
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 0205/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 20 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C1“ Návrh uzavření "Dodatku č. 4" ke "Smlouvě o dílo"
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Rekonstrukce objektu
Pernerova 29".
Přizvaný: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ,
Omluvená: pí Mgr. Voráčová, vedoucí oddělení evropských fondů OKT 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 0206/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 11
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 101 025,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
(materiál pro ZMČ)
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího odboru správy majetku (OSM) ÚMČ
p. Ing. Bc. Eliáše
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného
radního MČ p. Slabihoudka.
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 0207/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 12
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 166 895,15 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8
(materiál pro ZMČ)
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného
radního MČ p. Slabihoudka.
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 0208/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 13
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 224 774,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
(materiál pro ZMČ)
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného
radního MČ p. Slabihoudka.
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 0209/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 14
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 502 163,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Libeň, Praha 8
(materiál pro ZMČ)
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného
radního MČ p. Slabihoudka.
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 0210/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 15
Návrh uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné,
a paní Evou Rösslovou, fyzickou osobou, na straně druhé (materiál pro ZMČ)
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného
radního MČ p. Slabihoudka.
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 0211/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 16
Návrh uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě" umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě
na pozemcích na k. ú. Bohnice - 1. etapa
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
Materiál uvedl Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele uvolněného
radního MČ p. Slabihoudka.
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 0212/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 20 C)
Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“
Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C2“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě
s pečovatelskou službou – na k. ú. Kobylisy v Praze 8, na dobu neurčitou.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0213/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C3“ Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu
"Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy Městské části Praha 8.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0214/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C4“ Návrh uzavření „Dodatku č. 2“ k Nájemní smlouvě o nájmu
prostorů sloužících podnikání, ve znění pozdějšího dodatku, v objektu
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské
části Praha 8 – v budově čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2,
181 00 Praha 8.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0215/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C7“ Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových
prostorů", v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – 1/2 prostoru č. S60 a S62, čp. 484,
na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0216/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C8“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů"
ve znění pozdějších dodatků, v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – 1/2 prostoru č. S60 a S62,
čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0217/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C10“ Návrh uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské
části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0218/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C11“ 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. 396/66, v k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0431/2018).
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0219/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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Starosta MČ p. Gros v zastoupení předkladatele - uvolněného radního MČ
p. Slabihoudka uvedl aktuální materiál předložený operativně „na stůl“
pod ozn. „C12“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8 – čp. 484, na k. ú. Troja a na adrese
Mazurská 2, 181 00 Praha 8.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
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 0220/2019,
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 akciové společnosti Osmá správa majetku
a služeb, a.s.
Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. uvedl aktuální materiál předložený
operativně „na stůl“ pod ozn. „C14“ Návrh změn v dozorčí radě společnosti
Městské části Praha 8 Osmá správa majetku a služeb a.s.
Přizvaná: pí Víšková v zastoupení vedoucího OSM ÚMČ p. Ing. Bc. Eliáše
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ, ve funkci valné hromady
akciové společnosti Osmá správa
majetku a služeb, a.s. přijala usnesení
č. Usn RMC 0221/2019,
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. „C“ Návrh podání výpovědi "Smlouvy na zajištění správy, údržby
a vytápění objektů, ve kterých sídlí Úřad městské části Praha 8"
č. 2017/0699/OKS.DOZMC uzavřené mezi Městskou částí Praha 8,
jako "objednatelem"
a obchodní
korporací
AUSTIS
správa s.r.o.,
jako "dodavatelem".
Přizvaná: pí Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0222/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C9“ Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0191/2019
Rady městské části Praha 8 ze dne 15. dubna 2019.
Přizvaný: p. Mgr. Slabý, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže
a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ
Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Gros
vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Rada MČ po projednání přijala
usnesení
č. Usn RMC 0223/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek uvedl aktuální materiál předložený operativně
„na stůl“ pod ozn. „C6“ Návrh stanovení počtu zaměstnanců Městské části
Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na období od 1. 5. 2019
do 31. 12. 2019.
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 0224/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).
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K bodu 18
Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019
až 2023 (materiál pro ZMČ)
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 0225/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 19
Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného
na 12. června 2019
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 0226/2019,
které je přílohou zápisu, jednomyslně
(všemi 7 hlasy přítomných radních
MČ).

K bodu 20 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 20 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.
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K bodu 21
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 15. května 2019 od 14:00 hodin“. Současně
připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající
z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé
záležitosti.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Rada MČ vzala přípravu své schůze
dne 15. května 2019 se souhlasem
na vědomí.
Starosta MČ p. Gros v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ
i přísedícím za jejich aktivní účast a 20. schůzi Rady MČ ve 14:35 hodin ukončil.
Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0194/2019 až Usn RMC 0226/2019

………..……........................…………………
Ondřej G r o s
Starosta městské části Praha 8
Ověřovatel zápisu:
....……........…………………………...
Bc. Michal Š v a r c
uvolněný radní Městské části Praha 8
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