
Návrh pořadu jednání  
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, 
ve středu dne 17. prosince 2014 od 14:00 hodin 

ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 - Libni, U Meteoru 6 
 
 

Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) 
Předkládá:  Starosta MČ  

p. Petrus 
 

 
  1. Návrh uzavření Smlouvy o financování projektu "Revitalizace Karlínského náměstí" 

v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (k usn. 
č. Usn RMC 0974/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněná radní MČ 
pí Ing. Kroutil 

 
 
  2. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve 

vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – 
pozemku parc. č. 9 ("zastavěná plocha a nádvoří") s domem čp. 251 ("objekt k 
bydlení"), na adrese Peckova 1, vše na k.ú. Karlín v Praze 8 (k usn. 
č. Usn RMC 1001/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněný radní MČ 
p. Nepil 

 
 

  3. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve 
vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – 
pozemku parc. č. 257/1 ("zastavěná plocha a nádvoří") s domem čp. 240 ("objekt k 
bydlení"), na adrese Sokolovská 33, vše na k. ú. Karlín v Praze 8 (k usn. 
č. Usn RMC 1002/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněný radní MČ 
p. Nepil 

 
 
  4. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve 

vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – 
pozemku parc. č. 3532 ("zastavěná plocha a nádvoří") s domem čp. 399 ("objekt k 
bydlení"), na adrese Sokolovská 196, vše na k.ú. Libeň v Praze 8 (k usn. 
č. Usn RMC 1003/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněný radní MČ 
p. Nepil 

 
 



  5. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve 
vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – 
pozemku parc. č. 70/1 ("zastavěná plocha a nádvoří") s domem čp. 236 ("objekt k 
bydlení"), na adrese Vítkova 15, vše na k.ú. Karlín v Praze 8 (k usn. 
č. Usn RMC 1004/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněný radní MČ 
p. Nepil 

 
 

 6. Návrh úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, 
svěřených do správy Městské části Praha 8 -  ideálního podílu 1/6 pozemku parc. č. 587 
s ideálním podílem 1/6 domu čp. 757 a ideálního podílu 1/6 pozemku parc. č. 588, vše 
na k. ú. Kobylisy, na adrese Náhorní 10, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0953/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněný radní MČ 
p. Nepil 

 
 
  7. Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků a úroků z prodlení) v celkové výši 158 675,- 

Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 10, v domě 
čp. 1463, na k. ú. Libeň a na adrese U Pošty 3, 180 00 Praha 8 (k usn. 
č. Usn RMC 0841/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněný radní MČ 
p. Nepil 

 
  
  8. Návrh prominutí a odpisu dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 164 727, 41 Kč 

vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 19, v domě čp. 
350, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 34, 186 00 Praha 8 (k usn. č. 
Usn RMC 0840/2014)  

Předkládá:  Rada MČ –  
uvolněný radní MČ 
p. Nepil 

 
 

  9. Návrh delegování zástupce Městské části Praha 8 na valné hromady akciové společnosti 
IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a.s., v níž má Městská část Praha 8 účast (k usn. č. Usn 
RMC 1035/2014) 

Předkládá:  Rada MČ –  
Starosta MČ  
p. Petrus 

 
 


