
Zápis č. 25
z 25 jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizaci) konaného dne

18. záři 2018 v 16.30 hod .. v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8

Přítomni: p. Michal Fišer. p. Tomáš Hnyk . p. Ing
Vladislav Kopal. Mg1'. Radim
p. Vit Céza

dle prezenční listiny

Omluveni: p. Radomír Nepil

Ill. Prostory sloužící podnikání

1)

Bc. Jiří Eliáš Ing Jan Červenka. p.
Zátopek. p. Jakub Čáp.

žádost právního zástupce MČ Praha 8, o doporučení komise RMČ Praha 8 pro obecní
majetek uzavřít Dohodu o narovnání mezi MČ Praha 8 a bývalým nájemcem prostorů
sloužících podnikání na k. ú. Libeň, Praha 8; právní zástupce MČ navrhuje uzavření
dohody o narovnání s obsahem, že žádná ze stran nebude po druhé straně požadovat
jakékoliv nároky a také, že každá ze stran si ponese vlastní náklady právního zastoupení;

Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje uzavření dohody o narovnání;

Zápis č. 2/2019
z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FY ZM Č) dne 26.3. 2019

Přítomní členové: Mgr. Martin Cibulka
Bc. Tomáš Bína
Mgr. Jiří Derfl
Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Alice Hamalová
Tomáš Pavlů
Tomáš Slabihoudek
Bc. Michal Švarc

Omluven: M. Fišer, MBA

Tajemnice: Ing. Iveta Židovská

Hosté: Mgr. Blanka Polnická

Hlasování - Pro: 8
Proti: O
Zdržel se: O

• Odpis nedobytných pohledávek a návrh na uzavření Dohody o narovnání OSM, viz předem
zaslané přílohy z OSM.

• KM - návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 166.895,15 Kč
• MM - návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 101.025,00 Kč
• LP - návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 224.774,00 Kč
• LS - návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 502.163,00 Kč
• ER - návrh na uzavření Dohody o narovnání

Návrh: FV doporučuje RMČ/ZMČ materiál ke schválení s detailním rozepsáním částky dluhu.
Hlasování: PRO 6 (Pí Hamalová pro) - PROTI O - ZDRŽELI SE 2
Návrh byl přijat.
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3. ukládá

Městská část Praha 8

20. Rada městské části
ze dne 24.04.2019

USNESENÍ 
č. Usn RMC 0211/2019

3.1 předložit návrh na uzavření "Dohody o narovnání" dle 2. části tohoto usnesení
k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8,
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 29.05.2019
3.2 po schválení uzavření "Dohody o narovnání" Zastupitelstvem městské části
Praha 8, předložit "Dohodu o narovnání" k podpisu Starostovi MČ Praha 8,
vč.vvvznačení doložky o schválení této dohody příslušným orgánem MČ Praha 8,
dle-žv-čésti tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.07.2019

k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha·S,
na straně jedné, a paní Evou Rossiovou, fyzickou osobou, na straně
druhé

Rada městské části

1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8,
na straně jedné, a paní Evou Rossiovou, fyzickou osobou, na straně druhé,

Ondřej Gros
Starosta MČ Praha 8

Mgr. Tomáš Tatranský
místostarosta MČ Praha 8

2. souhlasí
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní majetek ze dne 18. září 2018
a finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 26. března 2019)

s návrhem na uzavřeni "Dohody o narovnání" mezi Městskou částí Praha 8, na straně jedné,
a paní Evou Rossiovou, fyzickou osobou, na straně druhé, z důvodu uvedených v "Důvodové
zprávě", která není součástí tohoto usnesení,


