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Z á p i s 

ze 48. schůze Rady městské části Praha 8, 

konané ve středu dne 5. února 2020 od 14:00 hodin 

v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 

 

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

Ing. Hřebík, Ph.D. a Bc. Slobodník (= 8 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. 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 

 

 

48. 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 8 členů Rady MČ. 

 

 

Ověřovatel zápisu  

 

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

uvolněného radního MČ p. Ing. Hřebíka, Ph.D. 

  

 

Pořad jednání 

 

Starosta MČ p. Gros navrhl následující pořad jednání 48. schůze Rady MČ: 

 

  1. Schválení zápisu ze 46. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. ledna 

2020 (str. 4) 

  2. Návrh uzavření Pojistné smlouvy o pojištění vozidel - Flotila, mezi Městskou 

částí Praha 8 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group 

(str. 4) 
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  3. Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 18. března 2020 (str. 5) 

  4. Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 493/28 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(oblast Pelc Tyrolka) (Usn RMC 0523/2019) (str. 5) 

  5. Návrh vyjádření k aktualizaci směny pozemku parc. č. 757/3 (vlastník žadatel) 

za pozemky parc. č. 762/1, 762/2 (vlastník Hlavní město Praha), všechny 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) (str. 6) 

  6. Návrh vyjádření k pronájmu pozemků parc. č. 4000/2, 3959/4 a části pozemku 

parc. č. 4005/10 (o výměře cca 2330 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Boudníkova a Voctářova) (k usn. č. Usn RMC 0159/2015 

a č. Usn RMC 0630/2019) (str. 6) 

  7. Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1244/11 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Malý Okrouhlík) (str. 7) 

  8. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 3504/1 (o výměře cca 20 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Sokolovská) (k usn. č. Usn RMC 0150/2018 

a č. Usn RMC 0455/2019) (str. 7) 

  9. Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1308/24 na k. ú. Troja v Praze 8 

(při ul. Svídnická) (k usn. č. Usn RMC 0243/2019) (str. 7) 

10. Návrh vyjádření k prodeji částí pozemku parc. č. 914/21 (o výměrách cca 23 m2 

a 7 m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Mikovická) (str. 8) 

11. Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 1016/2 (o výměře cca 120 m2) 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Mlazická) (str. 8) 

12. Návrh vyjádření k prodeji částí pozemku parc. č. 827/200 (o výměře cca 25 m2) 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Před ústavem) (str. 9) 

13. Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 775/4, 775/2 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská) ze ZMK na OB 

(str. 9) 

14.    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. 12) 

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. 12) 

C) Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ (str. 4, 10 až 12) 

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

 

Dále Starosta MČ p. Gros navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu 

pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně 

„na stůl“: 

 

ozn. „C1“ Návrh uzavření "Dodatku č. 7" k „Pojistné smlouvě č. 7720535267" 

uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a Kooperativa pojišťovnou, a. s., 

Vienna Insurance Group (str. 4), 
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po projednání výše uvedeného 13. bodu pořadu jednání, aby byly projednány 

následující aktuální materiály, předložené operativně „na stůl“: 

 

ozn. „C6“ Návrh doplnění odvolání Městské části Praha 8 č. j. MCP8 03862/2020 

ze dne 31. 1. 2020 proti rozhodnutí č.j. 

MCP09/059119/2019/OVUR/JR, spis.zn.MCP09/041859/2019/OVÚR/JR 

ze dne 15. ledna 2020, vydaného odborem výstavby a územního rozvoje 

Úřadu městské části Praha 9, které umisťuje stavbu Elektrifikace Bus 

linky 140 (str. 10), 

 

ozn. „C7“ Návrh vyjádření ke studii na pořízení změny územního plánu zkráceným 

postupem – dostavba bloku na nároží ulic Sokolovská – Ke Štvanici 

na k. ú. Karlín v Praze 8, parc. č. 165/1, 165/2, 165/3, 194/1, 194/2, 194/3, 

194/4, 787/1, 788, 790/1, 790/2 (k usn. č. Usn RMC 0574/2019) (str. 10), 

 

ozn. „C5“ Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů" v objektu 

ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 208, uzavřené v rámci 

věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného 

ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 429, na k. ú. Libeň a na adrese 

Sokolovská 208, 180 00 Praha 8 (str. 10), 

 

ozn. „C8“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" 

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

do správy Městské části Praha 8 – čp. 1889, na k. ú. Kobylisy, při ulici 

Taussigova 15a, 182 00 Praha 8 (str. 11), 

 

ozn. „C“ Návrh uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. SM/2004/0206 

(str. 11), 

 

ozn. „C2“ Návrh uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo "Tisk a doprava 

časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" uzavřené mezi firmou 

ASAGRAPH s.r.o., Praha 10 a Městskou částí Praha 8 (str. 11), 

 

ozn. „C3“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou organizací 

Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části 

Praha 8 (str. 12) 

a 

ozn. „C4“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, 

jako "dárcem", a Karlínským spolkem pro zábavu, z. s. Praha 8 

jako "obdarovaným" (str. 12). 

 

K navrženému pořadu jednání 48. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné 

další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. 

 

Rada MČ po projednání pořad jednání 

své 48. schůze schválila jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 1 

Schválení zápisu ze 46. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. ledna 2020 

 

K zápisu ze 46. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 8. ledna 2020 

nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. 

 

Rada MČ zápis ze své 46. schůze, 

konané dne 8. ledna 2020, schválila 

jednomyslně (všemi 8 hlasy 

přítomných radních MČ). 

 

 

K bodu 2 

Návrh uzavření Pojistné smlouvy o pojištění vozidel - Flotila, mezi Městskou částí 

Praha 8 a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group 

 

Přizvaná: pí Mgr. Vaněčková, vedoucí OKS 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 0048/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

pod ozn. „C1
“ Návrh uzavření "Dodatku č. 7" k „Pojistné smlouvě 

č. 7720535267" uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a Kooperativa 

pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group. 

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 0049/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 3 

Návrh přípravy zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, plánovaného 

na 18. března 2020 

 

 

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 0050/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 4 

Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 493/28 na k. ú. Libeň v Praze 8 (oblast 

Pelc Tyrolka) (Usn RMC 0523/2019) 

 

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

odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0051/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 5 

Návrh vyjádření k aktualizaci směny pozemku parc. č. 757/3 (vlastník žadatel) 

za pozemky parc. č. 762/1, 762/2 (vlastník Hlavní město Praha), všechny 

na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. V Zámcích) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0052/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 6 

Návrh vyjádření k pronájmu pozemků parc. č. 4000/2, 3959/4 a části pozemku 

parc. č. 4005/10 (o výměře cca 2330 m2), všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Boudníkova a Voctářova) (k usn. č. Usn RMC 0159/2015 

a č. Usn RMC 0630/2019) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0053/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 7 

Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1244/11 na k. ú. Libeň v Praze 8 

(při ul. Malý Okrouhlík) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0054/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 8 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 3504/1 (o výměře cca 20 m2) 

na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Sokolovská) (k usn. č. Usn RMC 0150/2018 

a č. Usn RMC 0455/2019) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0055/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 9 

Návrh vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1308/24 na k. ú. Troja v Praze 8 

(při ul. Svídnická) (k usn. č. Usn RMC 0243/2019) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0056/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 10 

Návrh vyjádření k prodeji částí pozemku parc. č. 914/21 (o výměrách cca 23 m2 a 7 

m2) na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Mikovická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0057/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 11 

Návrh vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 1016/2 (o výměře cca 120 m2) 

na k. ú. Čimice v Praze 8 (při ul. Mlazická) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0058/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 12 

Návrh vyjádření k prodeji částí pozemku parc. č. 827/200 (o výměře cca 25 m2) na k. 

ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Před ústavem) 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

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

radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0059/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 13 

Návrh vyjádření na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, 

parc. č. 775/4, 775/2 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Trojská) ze ZMK na OB 

 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí OAMČ OÚRV ÚMČ 

 

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

V diskusi vystoupili pp. Gros a Ing. Zikmundová. 

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

usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0060/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 
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K bodu 14 C) 

Aktuální materiály předložené operativně „na stůl“ 

 

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C6
“ Návrh doplnění odvolání Městské části 

Praha 8 č. j. MCP8 03862/2020 ze dne 31. 1. 2020 proti rozhodnutí č.j. 

MCP09/059119/2019/OVUR/JR, spis. zn. MCP09/041859/2019/OVÚR/JR 

ze dne 15. ledna 2020, vydaného odborem výstavby a územního rozvoje Úřadu 

městské části Praha 9, které umisťuje stavbu Elektrifikace Bus linky 140. 

Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, vedoucí oddělení architekta městské části 

(OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ 

   

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

operativně „na stůl“ pod ozn. „C7
“ Návrh vyjádření ke studii na pořízení změny 

územního plánu zkráceným postupem – dostavba bloku na nároží ulic 

Sokolovská – Ke Štvanici na k. ú. Karlín v Praze 8, parc. č. 165/1, 165/2, 

165/3, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 787/1, 788, 790/1, 790/2 (k usn. 

č. Usn RMC 0574/2019). 

Přizvaná: 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 0061/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C5
“ Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových 

prostorů" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 208, 

uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, 

sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 429, na k. ú. Libeň 

a na adrese Sokolovská 208, 180 00 Praha 8. 

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

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0062/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

„na stůl“ pod ozn. „C8
“ Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

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

do správy Městské části Praha 8 – čp. 1889, na k. ú. Kobylisy, při ulici 

Taussigova 15a, 182 00 Praha 8. 

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

   

V diskusi vystoupili pp. Mgr. Ludková, Gros a Slabihoudek. 

Poté Starosta MČ p. Gros doporučil upravit důvodovou zprávu 

ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování 

o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0063/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Slobodník uvedl aktuální materiál předložený operativně 

„na stůl“ pod ozn. „C“ Návrh uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dílo 

č. SM/2004/0206. 

   

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 0064/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C2
“ Návrh uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo "Tisk 

a doprava časopisu Městské části Praha 8 "Osmička" uzavřené mezi firmou 

ASAGRAPH s.r.o., Praha10 a Městskou částí Praha 8. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0065/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

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

pod ozn. „C3
“ Návrh bezúplatného převodu majetku pořízeného příspěvkovou 

organizací Městské části Praha 8 Osmička pro rodinu do majetku Městské části 

Praha 8. 

   

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

vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. 

 

Rada MČ po projednání přijala 

usnesení č. Usn RMC 0066/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

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

pod ozn. „C4
“ Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí 

Praha 8, jako "dárcem", a Karlínským spolkem pro zábavu, z. s. 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 0067/2020, 

které je přílohou zápisu, jednomyslně 

(všemi 8 hlasy přítomných radních 

MČ). 

 

 

K bodu 14 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 14 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 15 

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 19. února 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 19. února 2020 se souhlasem 

na vědomí. 

 

 

 

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

i přísedícím za jejich aktivní účast a 48. schůzi Rady MČ ve 14:25 hodin ukončil. 

 

 

Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0048/2020 až Usn RMC 0067/2020 

 

 

 

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

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 

 

Ověřovatel zápisu: 

 

 

....……........…………………………... 

p. Ing. Tomáš   H ř e b í k, Ph.D. 

uvolněný radní Městské části Praha 8 

 


