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na kteľém bude mj. pľojednáno:

Složení slibu čIenri Zastapitelstva Městské části Pľaha 8

1. Jednací ád Zastupitelstva Městské části Pľaha 8
2. Návrh volebních stľan, zastoupenych v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části Praha 8, na složení návrhového a volebního vyboru

ZMLč, Praha 8
3. Návľh volebních stľan, zastoupenych v nově zvoleném ZM;Č Praha 8, na stanovení počtu čtenri Rady městské části Pľaha 8 (ľadních)

4. Volba StaľosĘ městské části Pľaha 8, místostarostri a dalších členťr Rady městské částĺ Pľaha 8 (ľadních)

5. Návľh volby členri kontľolnÍho vyboľu Zastupitelstva Městské částĺ Praha 8 a finančního vyboru Zastupitelstva Městské části Pľaha 8

6. Návrh určení funkcí, pľo které budou členov Zastupĺtelstva městské části Pľaha 8 uvolněni
7. Návľh stanovení vyše měsíčních odměn za vykon funkce neuvolněnym členrim Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona

č. 1'31/2000 Sb., o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších p edpisri ve spojení s na ízením vlády č,.31812017 Sb., o v ši odměn členri
zastupitelstev rĺzemních sámosprávnych celkri v rĺplném znéní

8. Návľh stanovení paušální částĘ náhrady vydělku ušlého v souvislosti s r konem funkce podle $ 52 odst.S zálkona č. 131/2000 sb.
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších p edpisri

9. Návľh posĘtnutí a stanovení v še peněžif ch plnění občanrim Mč Pľaha 8, kte í nejsou členy Zastupitelstva městské části Pľaha 8,

za jejĺch pľáci jako členrim vyboľri Zastupitelstva Mč Pľaha 8 a komĺsí Rady Mč Pľaha 8 v období od 1. května 2018 do 5. íjna 2018,
a k návľhu stanovení vyše p íspěvku členrim Zastupĺtelstva městské částĺ Pľaha 8, pově enych vykonem s atkovych ob adri,
na ripravu zevnějšku v období od 1. května2018 do 5. íjna 2018

10. Návľh pľomĺnutÍ penále za pľodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci Lob Sports Academy, z.s. (k usn.
č. Usn RMc 0456/2018)

11. Návľh ľozpočtovych opat ení Městské části Praha 8
12. Návľh Rozpočtového provĺzorĺa Městské části Pľaha 8 na ľok 2019 (k usn. č. Usn RMC 0378/2018)

L3. Návľh majetkového p evodu Městské částĺ Pľaha 8 _ platného p evodu nemovitostĺ ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Pľahy,
svě ené do sprály Městské části Pľaha 8 _ pozemku paľc. č. 9 (''zastavěná plocha''), oa k. . Kobylisy v Praze 8

14. Návľh majetkového p evodu Městské částĺ Praha 8 _ platného p evodu nemovitostĺ ve vlastnĺctví obce, tj. Hlavního města Pľahy,
svě ené do správy Městské části Praha 8 - pozemku paľc.'č,.'2596l68 o q mě e 49 m2, na lĺ rĺ. Kobylisy v Pľaze 8

15. Návrh majetkového p evodu Městské části Pľaha 8 _ platného p evodu částí nemovĺtostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města
Prahy, svě enych do spľávy Městské částĺ Praha 8 - části pozemku paľc.'č.'158 ''a'r o vymě e 3 m2 (vzniklého oddělením z pozemku
parc. č. 158 o v mě e 219 m2), a pozemku parc. č. 159 rrbrl o v mě e 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159 o vymě e

28l m2),vše na k ri. Lĺbe v Praze 8

16. Návľh majetkového p evodu Městské části Praha 8 - bez platného p evodu nemovitostí na k. ri. Bohnice ve vlastnictví
české republiky - právo hospoda ení Úrao pro zastupování státu ve věcech majetkorĺ ch do vlastnictví obce,
tj. Hl. m. Prahy, svě ená správa Městské části Praha 8

17. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkov \. ši 118 067,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu
na k. rĺ. Bohnice, Pľaha 8

18. Návľh odpisu nedobytného dluhu v celkové Y ši 239 692,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu
na k ri. Kobylisy' Pľaha 8

19. Inteľpelace občanri Městské části Pľaha 8
20. Dotary (návrhy) a podněty členri Zastupitelstva městské části Pľaha 8

Zasedání se koná ve st edľ 1'4.listopadu 2018 od 14:00 hodin,

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

RomanPraze dne 5. listopadu 2018
Starosta části Praha V3


