STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

svolává

VEŘEJNÉ 12. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8,

na kterém bude mj. projednáno:

1. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2017 až 2021 (k usn.
č. Usn RMC 0057/2017)
2. Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2017 a rozpočtového výhledu městské částí Praha 8 do roku 2022
(k usn. č. Usn RMC 0040/2017)
3. Návrh souhlasu s dokumentem "Strategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017 2026" (k usn. č. Usn RMC 0042/2016)
4. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemku pare. č. 2585 s domem čp. 407,
vše na k. ú. Libeň a na adrese Prosecká 30,180 00 Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0020/2017)
5. Návrh úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví společností Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost,
pozemků pare. č. 737/2 a parc.č. 739/2, k. ú. Karlín, do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy, svěřená správa Městské
části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0021/2017)
6. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - pozemků pare. č. 626/72 ("ostatní plocha
- jiná plocha") a pare. č. 626/73 ("ostatní plocha - jiná plocha"), vše na k. ú. Cimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC
0039/2017)
7. Návrh postoupení pohledávky za dlužníkem Františkem Tichákem, fyzickou osobou, v souvislosti s nájmem bytu
v domě, který je ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn RMC 0041/2017)
8. Interpelace občanů, dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské částí Praha 8

Zasedání se koná ve středu 15. února 2017 od 14:00 hodin,
ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 - Libni, U Meteoru 6
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Praze dne 3. února 2017
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Roman Petrus
Starosta městské části Praha 8

