
STAROSTA MESTSKE CASTI PRAFIA 8

svolává

VEŘpJNÉ 7. ZASEDÁxÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ,

na kteľém bude mj. pľojednáno:

1. Návľh Rozpočtového provizoria Městské části Pľaha 8 na rok 2020
2. Návľh posĹytnutí a stanovení ..yše peněžit ch plnění občan m MČ Pľaha -8, kte í nejsou členy Zastupitelstva

městské části Pľaha 8, zajejich pľácijako členrim v boľri Zastupitelstva MČ Pľaha 8, komisí Rady Mč Pľaha 8
nebo zvláštních oľgánri MC Praha 8 v období od 1. května 2019 do 31. íjna 2019, a k návľhu stanovení q še

p íspěvku členrim Zastupitelstva městské části Praha 8o pově en ch v; konem s atkovych ob adrio na pľavu
zevnějšku v období od 1. května 2019 do 31. íjna 2019

3. Návrh \rypracování"Zásad pľo v 'stavbu na ĺzemí městské části Pľaha 8''
4. Návrh zŕízení Fondu ľozvoje městské části Pľaha 8
5. Návľh za|oźení,,Nadačního fondu Vzdělaná osmička*
6. Návľh uzav ení ''Dohody o naľovnání" mezi Městskou částí Pľaha 8, na stľaně jednéo a panem Mehrazem Ali

a paní Maľií Aliovou, fyzickymi osobamĺ, na straně dľuhé
7. Návľh pľominutí a odpisu dluhu (poplatkri z pľodlení) v celkové rr ši 463 869177 Kč, vzniklého neuhľazením

nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. rĺ. Libe 
' 
Praha 8

8. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové vyši 499 995,00 Kč' vzniklého neuhľazením nájemného a služeb
z nájemní smlouvy k bytu na k. rĺ. Libe 

' 
Pľaha 8

9. Návrh majetkového p evodu Městské části Pľaha 8 - odejmutí spľávy svě eného nemovitého majetku ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, pozemek parc. č. 644 jehož součástí je objekt č.p. 1312 a pozemku paľc. č,.645,
vše na k. r'ĺ. Libe

10. Návľh majetkového p evodu Městské částĺ Pľaha 8 _ platného p evodu nemovitostí ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Pľahy, svě en; ch do správy Městské části Praha 8 _ pozemku parc. č..2235 s domem čp. 616'
a pozemku paľc. č.2236ĺ3 (odděleného z pozemku paľc. č,. 2236 dle Geometrického plánu č,. 4745-219ĺ2019 ze dne
6.11'.2019 rĺ edně ově eného opľávněnym zeměmě ičsk m inženyľem Ing. Milanem Dvo ákem) vše na k. rĺ. Libe
a na adľese Zenklova t66r 180 00 Pľaha 8

11. Návľh majetkového p evodu městské částĺ Pľaha 8 - rĺplatného p evodu nemovitosti ve vlastnĺctví obce,
tj. Hlavního města Pľahyo svě ené do spľávy městské části Pľaha 8 - pozemku paľc. č,.527ĺ97 (,,ostatní plochaoo),
o qimě e 8325 mZrna k . St ížkovo obec Pľaha

12.Interpelace občanri Městské části Pľaha 8
13. Inteľpelace členri Zastupitelstva městské částĺ Praha 8

Zasedání se koná ve st edu 18. pľosince 2019 od 14:00 hodin'

ve velkém sále ''bílého domu'' v Praze 8 _ Libni' U Meteoľu 6

V Pľaze dne 6. pľosince 20l'9 Gľos
Staľosta části Pľaha 8


