
P Ř E H L E D 
 usnesení 25. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.2.2005  

_____________________________________________________________________________ 

 

Tisk  Č.usn.  Schváleno  Název usnesení  

507 25/01 24.2.2005 k návrhu na financování projektů protidrogové prevence "Proti 
drogám 2005 - Zdravé město Praha"- I. kolo - Program I. - 
školy a školská zařízení 

527/A 25/02 24.2.2005 k návrhu na poskytnutí finančního daru ve výši 8 000 tis. Kč na 
pomoc při odstraňování následků přírodní katastrofy v 
jihovýchodní Asii 

441 25/03 24.2.2005 k výsledkům Ekonomické a marketingové studie pořádání LOH 
2016 resp. 2020 v hl. m. Praze  

529 25/04 24.2.2005 k refinancování úvěrů KCP, a.s. - prodloužení záruky hl.m. 
Prahy 

517 25/05 24.2.2005 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Lahovice, 
postižených povodní v roce 2002, do vlastnictví hl.m. Prahy 

501 25/06 24.2.2005 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

511 25/07 24.2.2005 k návrhu na novelizaci Statutu hl.m. Prahy - oblast školství 

493 25/08 24.2.2005 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy 

514 25/09 24.2.2005 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

478 25/10 24.2.2005 k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 
2005 o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na "Program podpory 
sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými 
organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se 
zdravotním postižením" 

483 25/11 24.2.2005 k návrhu na udělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na 
rok 2005 

434 25/12 24.2.2005 k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy 
družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

504 25/13 24.2.2005 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 6 

505 25/14 24.2.2005 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hlavního města 
Prahy městské části Praha 14  



491 25/15 24.2.2005 k oznámení záměru MČ Praha 8 na prodej věcí z vlastnictví 
hlavního města Prahy, svěřených městské části Praha 8, 
areálu č.pop. 575 s pozemky v k.ú. Karlín, předloženého podle 
ustanovení § 18 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy 

480 25/16 24.2.2005 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1210/8 o výměře 
1773 m2 a části pozemku parc.č. 1210/13 o výměře 103 m2 v 
kat. území Háje z vlastnictví hlavního města Prahy do 
vlastnictví PALMER & JOHNSON REALITY s.r.o., se sídlem 
Praha 5, Radotín, nám. Osvoboditelů 1372  

410 25/17 24.2.2005 k návrhu na úplatný převod pozemku parc. č. 2612/229 v k. ú. 
Braník z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví společnosti 
KERMAK s.r.o. 

472 25/18 24.2.2005 k návrhu na úplatný převod pozemků parc.č. 3265/2 o výměře 
3054 m2, parc.č. 3276/2 o výměře 4476 m2, parc.č. 3276/3 o 
výměře 3362 m2, parc.č. 3276/5 o výměře 2060 m2 a části 
pozemku parc.č. 3264/1 o výměře 527 m2 v kat. území 
Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví 
GLOBAL DEVELOPMENT, s.r.o. se sídlem Praha 1, 
Václavské náměstí 815/53 

516 25/19 24.2.2005 k návrhu úplatného převodu pozemků parc.č. 504/14 a 504/40 
k.ú. Hostivař o celkové výměře 101 m2 z vlastnictví HMP do 
vlastnictví společnosti Linke spol. s r.o. 

469 25/20 24.2.2005 k návrhu úplatného převodu pozemků parc. č. 172 a 173 k.ú. 
Hrdlořezy o celkové výměře 359 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy 
do vlastnictví společnosti STAKO Červený Kostelec s.r.o. 

311 25/21 24.2.2005 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 264/26 v k. 
ú. Újezd z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví paní Ireny 
Lecové 

515 25/22 24.2.2005 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 524/1 k.ú. 
Hrdlořezy o výměře 45 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví pana Václava Bláhovce 

512 25/23 24.2.2005 k návrhu na schválení úplatného převodu části pozemku 
parc.č. 467/2 v kat. území Veltrusy z vlastnictví hl.m. Prahy do 
vlastnictví pana Miloslava Husáka 

518 25/24 24.2.2005 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc.č. 
2160/258, parc.č. 2160/262 a parc.č. 2160/263 v k.ú. Stodůlky 
ze spoluvlastnictví Oldřicha Bílka (podíl 1/2) a Ing. Anny 
Bílkové (podíl 1/2) do vlastnictví hl.m. Prahy 

470 25/25 24.2.2005 k návrhu na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku  parc. č. 
1184/59 k.ú. Hlubočepy,  z vlastnictví FINEP Barrandov k.s. 
do vlastnictví hlavního města Prahy   

440 25/26 24.2.2005 k návrhu na uvolnění finančních prostředků hl. m. Prahy na rok 
2005 z kapitoly 06 - kultura formou účelové dotace pro 
městské části 

 
 
 
 



485 25/27 24.2.2005 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hlavního 
města Prahy městské části Praha 3 (pozemky v k.ú. Žižkov vč. 
staveb bez č.pop.) ak návrhu změny zřizovací listiny Domu dětí 
a mládeže, Praha 3, Na Balkáně 100 

417 25/28 24.2.2005 k vyúčtování výsledků hospodaření Střední odborné školy pro 
administrativu, Praha 9, Lipí 1911 za rok 2003 v návaznosti na 
provedené opravy po kontrole SKIA 

508 25/29 24.2.2005 návrh na udělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže 
na rok 2005 

412 25/30 24.2.2005 k návrhu na změnu zřizovací listiny Středního odborného 
učiliště a Odborného učiliště, Praha 4, Zelený pruh 1294 

502 25/31 24.2.2005 k návrhu na změnu zřizovací listiny Středního odborného 
učiliště kadeřnického, Praha 4, Roškotova 6 

426 25/32 24.2.2005 k návrhu na úplatný převod nemovitých věcí  - kabelového 
vedení 22  kV - realizovaných v rámci stavby č. 0075  Zlíchov 
- Radlická, do vlastnictví  Pražská energetika  a.s. IČ 
60193913 

482 25/33 24.2.2005 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2005 

474 25/34 24.2.2005 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v oblasti 
sociálních služeb v roce 2005 

476 25/35 24.2.2005 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy městským částem Praha 1 - 22 na zajištění 
provozu lékařské služby první pomoci 

 


