
STAROSTA MESTSKE CASTI PRAFIA 8

svolává

oÁxÍ
ČÁSTI

VEREJNE 2. ZASE
ZASTUPITEL STVA MĚSTSKÉ PRAHA 8

na kteľém bude mj. projednáno:

1. Návľh volby p ísedících Obvodního soudu pľo Prahu 8 na funkční období 2018 aź2022 (k usn.
č. Usn RMC 0594ĺ2018)

2. Návľh stanovení souhrnné odměny neuvolněnym členrim Zastupitelstva městské části Pľaha 8 za souběh q konu
konkľétních funkcí (k usn. č. Usn RMC 0604l20t8)

3. Návľh stanovení funkce p edsedy komise Rady městské části Praha 8 pľo dopľavu jako funkce pľo kteľou bude
člen Zastupitelstva městské části Pľaha 8 uvolněn (k usn. č. Usn RMc 0640ĺ2018)

4. Návľh majetkového p evodu Městské části Praha 8 _ rĺplatného p evodu nemovitostĺ ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Pľahy, svě ené do správy Městské části Pľaha 8 _ pozemku paľc. č,.9 ("zastavěná plocha''),
na k. rĺ. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0351/2018)

5. Návľh majetkového p evodu Městské části Pľaha 8 - rĺplatného p evodu nemovĺtostĺ ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Pľahy, svě ené do spľávy Městské části Praha 8 - pozemku paľc.'č.'2596ĺ68 o vyměŕe 49 m2,
na k. rĺ. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 040612018)

6. Návrh majetkového p evodu Městské části Pľaha 8 _ rĺplatného p evodu částí nemovitostí ve vlastnictví obceo
tj. Hlavního města Prahyo svě enych do spľávy Městské části Praha 8 - části pozemku paľc. č. 158 llall o v mě e 3
m2 (vzniklého oddělením z pozemku paľc. č. 158 o v; mě e 2|9 m2), a pozemku paľc. č. 159 llbll o q mě e 40 m2
(vzniklého oddělením z pozemku paľc. č. 159 o vymě e 281m2), vše na k. . Libe Y Praze 8 (k usn.
č. Usn RMC 0405/2018)

7. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové v ši 118 067'00 Kč' vzniklého neuhrazením nájemného a služeb
z nájemnísmlouvy kbytu na k. rĺ. Bohnice, Praha 8 (kusn. č. Usn RMC 0467ĺ2018)

8. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové v ši 239 692,00 Kčo vzniklého neuhľazením nájemného a služeb
z nájemní smlouvy k bytu na k. rĺ. Kobylisyo Pľaha 8 (k usn. č. Usn RMC 0301/2018)

9. Interpelace občanri Městské části Pľaha 8
10. Dotary (návrhy) a podněty členri Zastupitelstva městské části Praha 8

Zasedání se koná ve st edu 19. pľosince 2018 od 14:00 hodin,

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

Praze dne 7. pľosince 2018 Gros
Staľosta části Praha 8


