
sTARoSTA IVmSTSKÉ ČÁsľI PRAHA 8

svolává

VEŘpJNÉ 4. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTvA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ,

na kterém bude mj. pľojednáno:

Složení sJibu člena Zastupitelstva Městské části Pľaha 8

1. Návľh změny Jednacího ádu Zastupitelstva městské části Pľaha 8
2. Návrh volby p ísedících obvodního soudu pľo Pľahu 8 na funkční obdobízLtg aź,2023
3. NávľhZávěrečného rĺčtu Městské části Praha 8 za rok 20L8
4. Návľh podání podnětri Městské části Pľaha 8 na změny Územního plánu
5. Návrh vydání ''I)odatku č. 1'' ke "ZÍizovací listině'' p íspěvkové právnické osoby (oľganizace)

zŕízené Městskou částí Pľaha 8 _ Sociální a ošet ovatelské služby
6. Návľh vydání Dodatku č. 5 ke Zíizovací listĺně Zá,Jľllrađní školy a mate ské školy, Pľaha 8, Lyčkovo

náměstí 6
7. Návľh odpisu nedobytn ho dluhu v celkové v ši 101 025,00 Kč, vzniklého neuhľazením nájemného

a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k rĺ. Libe , Praha 8
8. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové v ši 166 895,15 Kč, vzniklého neuhľazením nájemného

a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ri. Kobylisyo Praha 8
9. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové v ši 224774,00 Kčo vzniklého neuhrazením nájemného

a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k . Libe , Pľaha 8
ĺ.0.Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové v ši 502 163,00 Kčo vzniklého neuhľazením nájemného

a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k rĺ. Libe , Pľaha 8
lL.Návrh uzav ení ''Dohody o naľovnání'' mezi Městskou částí Pľaha 8, na stľaně jedné' a paní Evou

Rłisslovou, fyzickou osobou, na stľaně dľuhé
L2.Návrh majetkového p evodu Městské části Praha 8 _ odejmutí spľávy svě eného nemovitého majetku

ve vlastnictví obceo tj. Hlavního města Pľahyo získaného vlastní investiční v stavbou - Bezpečnostní
pľotismykové tlipľavy na komunĺkacích na pozemcích na k rĺ. Libe , Tľoja a Kobylĺsy v Pľaze 8

13.Návľh zľušení usnesení č. Usn ZMC 00512017 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 15.2.20|7,
a návľhu majetkového p evodu městské části Pľaha 8 _ rĺplatného p evodu nemovĺtostĺ pozemku
parc. č,.626ĺt!9,ov mě e 45m2,k lĺ. čimice vPraze 8 (vzniklého odděIením zpozemku paľc. č.

626ĺ73,o v mě e323 m2, k. . Čimice)
l'4.Návľh majetkového p evodu Městské části Praha 8 - rĺplatného p evodu nemovitosti ve vlastnictví

obce, tj. Hlavního města Pľahy, svě ené do spľávy městské části Pľaha 8 - pozemku paľc. č,.654ltl.
(vzniklého ođdělením z pozemku paľc. č,. 654ĺ1), na k li. Libe v Pľaze 8

L5.Návľh pově ení kontľolního v; boľu Zastupitelstva městské části Pľaha 8 kpľovádění kontľolních
rikohi

16.Návľh poskytnutí a stanovení v še peněžif ch plnění občanrim Mč Praha 8, kte í nejsou členy
Zastupitelstva městské částĺ Pľaha'8' za jejĺch práci jako členrim v boľri Zastupitelstva MC Pľaha 8
a komisí Rady MČ Pľaha 8 v období od 10. íjna 2018 do 30. dubna 201gra k návľhu stanovení vyše
p íspěvku členrim Zastupitelstva městské části Pľaha 8, pově en ch v 'konem s atkov ch ob adri,
na rĺpľavu zevnějšku v období od ĺ.0. íjna 2018 do 30. dubna 2019

!1.Interpelace občanri Městské částĺ Praha 8
L8.Dotazy (náxrhy) a podněty členri Zastupitelstva městské části Pľaha 8

Zasedźlní se koná ve st edu t2. čeľvna 20t9 od 14:00 hodin,

ve velkém sále ''bílého domu'' vPraze 8 - Lĺbni' U Meteoru 6

Ond ej Gľos
Starosta městské částĺ Pľaha 8

Praze dne 3. čeľvna 20l'9


