
STAROSTA MESTSKE CASTI PRAHA 8

svolává

VEŘpJNÉ 14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 t

na kteľém bude mj. projednáno:

1'. Návrh Závěrečného r'ičtu Městské části Pľaha 8 za ľok 2020
2. Návľh ľozpočtového opat ení Městské části Praha 8
3. Návľh poskytnutí a stanovení vyše peněžitych plnění občanrim MČ Pľaha 8, kte í nejsou čteny Zastupitelstva

městské části Pľaha 8, za jgjicn pľáci jako člen m v boľri Zastupitelstva MC Praha 8, komĺsí Rady MC Pľaha 8
nebo zvláštních oľgánri MC Praha 8 v období od ĺ.. listopadu 2020 do 30. dubna 202t, a k návľhu stanovení v še
p íspěvku členrim Zastupitelstva městské části Pľaha 8, pově en ch q konem s atkov ch ob adrio na pravu
zevnějšku v období od l'. lĺstopadu2o20 do 30.'dubna202!

4. Návľh p ipomínek Městské části Pľaha 8 k někter m změnám vlny 20 (z 3385120,z3388120,Z3389120 Z3394120)
do zahájeného ŕízení o vydání části změn vlny 20

5. Návľh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizoYanou spoľtovní v chovu mládeže na ľok
2021

6. Návrh poskytnutí dotací Městské části Pľaha 8 na volnočasov nespoľtovních aktivity dětí a mládeže pľo ľok 202t
7. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové vyšĺ 530 002'00 Kč' vzniklého neuhrazením nájemného a služeb

z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. r'ĺ. Karlín' Pľaha 8
8. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové v šĺ 1894 664100 Kčo vzniklého neuhľazením nájemného a služeb

z nájemní smlouvy k nebytovému pľostoľu na k. . čimice, Pľaha 8
9. Návrh odpisu nedobytného dluhu (poplatkri z prodlení) v celkové \n ši 305 378o95 Kč, vznĺklého neuhľazením

nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. rĺ. Bohnice, Praha 8
10. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové \ďši 886'722100 Kč' vzniklého neuhľazením nájemného a služeb

z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. rĺ. Kaľlín, Pľaha 8
11. Návľh majetkového p evodu Městské částĺ Pľaha 8 - platného p evodu nemovitostí ve vlastnictví obceo

tj. Hlavního města Prahy, svě enych do správy Městské části Pľaha 8 - pozemku paľc. č,.4812, o vymě e 443 m2
(vznĺklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle Geometľĺckého plánu č,. 177l'-5l'l2021' ze dne 4.3. 202l)o jehož
součástí je dvorní objekt bez čp./č.ev.o k. r'i. Kaľlín, obec Praha, na adľese Sokolovskä 120162, Pľaha 8 i

12. Návľh majetkového p evodu Městské části Pľaha 8 - r'ĺplatného p evodu nemovitosti ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svě ené do spľávy Městské částĺ Pľaha 8 _ pozemku paľc.'č.'881'l222 (odděleného
zpozemku paľc.č. 881/203 dle Geometrického plánu č. 1187_1412021' ze dne 9.4.2021 rĺ edně ově eného
opľávněn; m zeměmě ičsk m inžen; ľem Ing. Petrou Kalátovou) na k . Čimice v Pľaze 8

13. Inteľpelace občanri Městské části Pľaha 8
1'4. Interpelace členri Zastupitelstva městské části Pľaha 8

Zasedání se konáve st edu l'6. čeľvna202! od 14:00 hodin,
ve velkém sále ''bíIého domu'' v Praze 8 - Libnio U Meteoľu 6

Praze dne 7. č,ervnl202\
Staľosta Pľaha 8


