
STARoSTA MĚSTSKÉ ČÁsľl PRAHA 8

svo1ává

VEŘpJNÉ 19. ZASEDÁNÍ
ZAsTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8,

na kteľém bude mj. pľojednáno:
1. Návľh Záxérećného r'ičtu Městské části Praha& za rok 2017
2. Návrh ľozpočtovych opat ení Městské části Pľaha 8
3. Návľh uzav ení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o obhospoda ování cenn; ch papírri uzav ené mezi Městskou částí Pľaha 8 a českou

spo ĺtelnou' a.s.
4. Ńávrh udělení česmého občanství Městské částĺ Praha 8 paní PhDr. Mariĺ Petrželové
5. Návľh udělení čestného občanství Městské části Pľaha 8 panu Josefu Vojtovi
6. Návľh udělení čestného občanství Městské části Pľaha 8 panu Ing. Františku Suchému
7. Návľh poskytnutí a stanovení vyše peněžif ch plnění občanrim MC Pľaha 8, kte í nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8,

za jejich pľici jako členrim vybđľri żastupiielstva Mč Praha 8, komisí Rady lvĺč ľľahá 8 nebo zvláštních oľgánri MČ Praha 8 v období
od l'- listop adu20l7 do 30. dubna 2018, a k návľhu stanovení vyše p íspěvku členlim Zastupitelstva městsk části Pľaha 8o pově enych

vykonem s atkovych ob adri, na pravu zevnějšku v období od 1. listopadu2017 do 30. dubna 2018

8. Návľh uzav ení ''Daľovacích smluv'' mezi Městskou částí Pľaha 8 jako ''dárcem'' a HasičsĘm záchrannym sboľem hl. m. Prahy
jako ''obdarovanym'', o darování věcného daľu v celkové hodnotě 99 973r-IKč'

g. Návrh uzav ení ''Daľovacích smluv'' mezi Městskou částí Pľaha 8 jako ''dárcem'' a Hasičskym záchrannym sboľem hl. m. Pľahy
jako ''obdarovanym'', o daľování věcného daľu v celkové hodnotě 150 000 Kč

10. Návrh uzav ení ''Darovací smlouvy'' mezĺ Městskou částí Praha 8 jako ''dárcem'' a Policií české ľepubliky, Krajsk m editelstvím
policie hl. m. Pľahy jako ''obdarovanym'', o daľování věcn ho daľu v hodnotě 150 000 Kč

11. Ńávľh uzav ení ''Daľovací smlouvy'' mezĺ Městskou částí Praha 8 jako ''dárcem'' a Policií České republĺkyo KľajsĘm editelstvím
policie hl. m. Pľahy jako ''obdarovanym'', o darování věcného daľu v hodnotě 150 000 Kč

12. Návľh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasov ch nesportovních aktivit dětí a mládeže na ľok 2018

13. Návrh poskytnutí dotací Městské části Pľaha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní vychovu mládeže na ľok 2018

14. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové \n šĺ 100 747,00 Kč, vzniklého neuhľazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu
č,.17.v domě ćp. 46, na k. rĺ. Kaľlín a na adľese Sokolovská 5L' 186 00 Praha 8

t 5. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové \. ši 130 649,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu
č. 109, v domě čp.1'172, na k. rĺ. Kobylisy a na adrese Taussigoval,t82 00 Pľaha 8

16. Návrh majetkového p evodu Městské části Pľaha 8 _ svě ení pozemku paľc. č,.8271243 na k.rĺ. Bohnice v Praze 8, ve vlastnictví
Hl. m. Pľahy, do správy Městské části Pľaha 8

17. Návrh majetkového p evodu Městské části Praha 8 _ svě ení pozemkri paľc. č.. 382917,231814,23t8l5,231816 na k.rĺ. Libe v Praze 8,

ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do spľávy Městské části Praha 8
18. Návľh směny pozemku paľc.č. l2ll2, o vymě e 66 m2, nak.rĺ.Bohnice vPraze8, vevlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,

svě eného dospľávy Městské části Pľaha8rzapozemek paľc.č. |2212, o'vymě e 66 m2, nak.rĺ.Bohnice vPraze 8, vevlastnictví
společnosti Rezidence Bohnĺcká s.ľ.o. (ICoz 054 72 66t)

19. Návľh majetkového p evodu Městské části Praha 8 _ odejmutí spráry svě eného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy - pozemky na k ri. Cimice v Pľaze 8

20. Návľh zľušení usnesení č. Usn ZMC 005l20t7 Zastupitelstva městské části Pľaha 8 ze dne 15. rĺnoľa 20t7, a k návrhu majetkového
p evodu Městské části Praha 8 - rĺplatného p evodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Pľahy, svě enych do spľávy
Městské části Pľaha 8 - pozemkri paľc. č.626l72,včetně stavby rĺčelové komunikace' a paľc. ć,.626l73,vše na k rĺ. Cĺmice v Praze 8

21. Návrh platného p evodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti HATARI' s.r.o., pozemku paľc. č,.606122, k . Kobylĺsy' do vlastnĺctví
obce, tj. Hl. m. Pľahy, svě ená spľáva Městské části Praha 8

22. Návrh žádosti o aktualizaci obecně zävaznévyhlášĘ hl. m. Pľahy č,.1'0l20l5 sb. hl. m. Prahyo kteľou se mění obecně závaznávyhláška
č.10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterych lze provozovat loteľie a jiné podobné hry, a kteľou se stanoví
opat ení k omezení jejich propagace

23. Návrh vyjád ení Městské části Pľaha 8 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metľopolitnĺho plánu)
24. Interpelace občanri
25. Dotary (návrhy) a podněty členri Zastupitelstva městské části Praha 8

Zasedání se koná ve st edľ2l. čeľvna 2018 od 14:00 hodin,

ve velkém sále ''bílého domu'' v Praze 8 - Libnio U Meteoru 6

Praze dne 19. června 2018 Petrus
l^

Staľosta městské části Praha 8


