
STARoSľł ľ,msľsrÉ ČÁsľl PRAI{A 8

svolává

VEŘBJNÉ 18. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

na kteľém bude mj' projednáno:

8 )

L. Infoľmace o p edstavení studie v stavby na Rohanském ostľově (k usn 
Ť: 

U.T RMC 0114/2018)

2. Návrh majetkového p evodu Nłěstsľé částĺ Pľaha 8 - tiplatného p evodu nemovitosti ve vlastnictví obce'

tj.Illavního města Pľahy, svě ené do spľávy Městské části Pľaha 8 - pozemku paľc' č''7671203 (''ostatní plocha -

manipulační plocha"), na k . Karlín v Praze 8 (k usn č. Usn RMC 01l2ĺŻ0t8)

3. Návľh změny nźnvaobvodnĺho írstavu sociálně_zdravotnick ch služeb a nového rĺplného znění "Zŕizovací listiny''

p íspěvkové právnické osoby (oľg1________________1iz11e) Sociální a ošet ovatelské služby Pľaha s (sos Praha 8)' d íve Obvodní

ristav sociálně_zdľavotnicĘch služeb (oUSs), zÍizenéMěstskou částí Pľaha 8 (k usn' č' U9n RMC 0030/2018)

4. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkooá'."ysi t06 gg4r00 Kč, vzniklého neuhľazením nájemného a služeb

z nájemní smlouvy k bytu č. 18, v domě ćp.9ž, na k rĺ. Kaľlín a na adľese Vítkova 11, 186 00 Pľaha 8 (k usn'

č. Usn RMC 0103/2018)
5. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové v ši 158 s44r00 Kč, vzniklého neuhľazením nájemného a služeb

z nájemní smlouvy k bytu č. 5, v domě čp. 554, na k li. Libe a na adrese Kotlaska 16, 180 00 Praha 8 (k usn'

č. Usn RMC 0104/2018)
6. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové v ši 1g8 74t,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb

z nájemnĺ smlouvy k bytu č: 3o v domě čp. 290, na ľ. . Karlín a na adrese K ižíkova 48, 186'00'Pľaha 8 (k usn'

č. Usn RMC 0105/2018)
1. Ńĺ".n odpĺsu nedobytného dluhu v celkové v ši 345 626100 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb

z nájemní smlouvy k bytu č. 13, v domě čp. 1059, na k rĺ. Libe a na adľese Nám. Dr. Václava Holého 17,

180 00 Pľaha 8 (k usn. č. Usn RMc 0106/2018)
8. Návrh dalšího postupu ve věci dostavby budovy ''Nová Palmovka'' a vypo ádání a narovnánÍ vztahl

mezi Městskou částí Praha 8, společností Centľum Palmovka9 ä.S.9 společností Metrostav I)evelopment a.s.

a Metľostav Alfa, s.ľ.o. (k usn. č. Usn RMC 0t15/2018)
9. Návľh majetkového p evodu Městské části Pľaha 8 - r'iplatného p evodu nemovitostí ve vlastnictví obce,

tj. Hlavního města Pľahyo svě en ch do spľávy Městské části Praha 8 - pozemkri paľc. č,.2187ĺt (''ostatní plocha
_- jiná plocha'') a p".". č. 2188/1 ('lostatní plocha - jiná plocha''), vše na k . Libe v Praze 8 (k usn.

č. Usn RMC 0027ĺ20t8)
1'0. Návrh r,ĺplatného p evodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti Gľeen Labutoka' S.ľ.o.9 pozemku parc. č'- 2595,

k . Lib; o do vhśtnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svě ená spľáva Městské části Praha'8 za p edpokladu,

že bude na v kup posĘtnuta dotace z rozpoćtu IIl. m. Prahy (k usn. č. Usn RMC 0102/2018)

11. Návľh ,abY izemínĺĺ.i'xo částĺ Praha 8 pľo volby ďoZastapitelstva městské části Pľaha 8 na volební období 2018

lź2022 tvo ilo jeden volební obvod (k usn. č. Usn RMC 0108/2018)

12. Návrh stanovení počtu členri Zastapitelstva Městské části Pľaha 8 pro volební období 2018 - 2022 (k usn.

č. Usn RMC 0107/2018)
13. Inteľpelace občanri
l4.Dotazy (návrhy) a podněty členri Zastupĺtelstva městské části Praha 8

se koná ve st edu 4. dubna 2018 od 8:30 hodin'

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

Praze dne 26. b ezna 2018 Ro Petľus
Staľosta části Praha 8


