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512 38/01 25.5.2006 k ochraně hl.m.Prahy před nelegálními výlepy plakátů v rámci kampaně 
před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

487 38/02 25.5.2006 k žádostem o finanční podporu předloženým ve 3. výzvě  v rámci 
grantového schématu opatření 2.1 Integrace specifických skupin 
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Jednotného programového 
dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha 

466 38/03 25.5.2006 ke schválení akcí (projektů) doporučených k uzavření smlouvy o 
financování akce z 2. kola Výzvy k předkládání akcí (projektů) v 
Grantového schématu na podporu rozvoje malého a středního 
podnikání v rámci opatření 2.2.1. JPD 2 regionu soudržnosti Praha  

428 38/04 25.5.2006 ke schválení úpravy rozpočtu běžných a kapitálových výdajů pro 
projekty JPD 2 v rámci 4. Výzvy a poskytování prostředků z rozpočtu 
HMP pro projekty realizované v rámci 1. a 2. Výzvy 

482 38/05 25.5.2006 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy v 
roce 2005 

426 38/06 25.5.2006 k návrhu na realizaci Pražského centra kartových služeb 

499 38/07 25.5.2006 k poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 18 ve výši 
356,8 tis. Kč pro školství 

509 38/08 25.5.2006 poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Městskou část Praha 9 ve 
výši 159 806 Kč pro školství 

436 38/09 25.5.2006 k souboru rozpočtů vlastního hl.m.Prahy a městských částí hl.m.Prahy 
na rok 2006 

305 38/10 25.5.2006 k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
pozdějších předpisů 

458 38/11 25.5.2006 K návrhu na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hlavního města 
Prahy dle zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

469 38/12 25.5.2006 k volbě přísedících Městského soudu v Praze 

473 38/13 25.5.2006 ke stanovení počtu členů Zastupitelstva hlavního města Prahy pro 
volební období 2006 - 2010 

408 38/14 25.5.2006 k návrhu na uvolnění finančních prostředků na realizaci programu 
prevence kriminality "PARTNERSTVÍ 2006" 

404 38/15 25.5.2006 k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání k ukončení činnosti 
příspěvkové organizace Obecní dům  

271 38/16 25.5.2006 k návrhu na bezúplatný převod stavebních objektů - přeložky železniční 
tratě mezi žst. Praha - Bráník a žst. Praha - Modřany, železniční vlečky 
ze žst. Praha - Modřany do průmyslové zóny v ulici Mezi vodami a 
pozemků z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., v rámci majetkoprávního 
vypořádání dokončené stavby č. 9514 KOMOKO   

492 38/17 25.5.2006 k návrhu na přijetí účelové investiční dotace ze SFDI na financování 
oprav a modernizace průjezdních úseků  silnic a dálnic pro Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v roce 2006 o tuto dotaci 

456 38/18 25.5.2006 ke změně charakteru účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m.Prahy 
- kap.02 městské části Praha - Dolní Počernice 
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413 38/19 25.5.2006 k návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/11 ze 
dne 23. 2. 2006 - (k návrhu na poskytnutí bezúročných půjček 
vybraným městským částem hl. m. Prahy na financování projektů JPD2) 

 

 

 

449 38/20 25.5.2006 k návrhu úplatného převodu části pozemku parc.č. 1438/1 k.ú. Dolní 
Počernice o výměře cca 74.000 m2 v lokalitách určených platným 
územním plánem pro funkční využití OC, SVO a PP 

451 38/21 25.5.2006 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc.č. 748/1, 750 a 
části pozemku parc.č. 751 v kat. území Komořany z vlastnictví hl. m. 
Prahy do podílového spoluvlastnictví Ing. Tomáše Rosena, bytem Čsl. 
armády 56, 250 91 Zeleneč id.1/2 a Antonína Rovenského, bytem Lesní 
750, 592 31 Nové město na Moravě id. 1/2 

483 38/22 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod objektu č.p.856, Dělnická 46, Praha 7, 
včetně pozemku parc.č.1015 o výměře 2463 m2, vše k.ú. Holešovice 

455 38/23 25.5.2006 k návrhu na schválení úplatného převodu vlastnictví pozemku č. parc. 
91/1 o výměře 750 m2 a č. parc. 176 o výměře 887 m2, oba v k.ú. 
Střešovice, tvořící funkčně příslušné plochy rezidenční vily 
velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze 6, z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví Spolkové republiky Německo 

457 38/24 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č.1032/4 zastavěná plocha v 
k.ů. Dejvice z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva 
nám. Bořislavka 4 a 5, sídlem nám. Bořislavka 5, Praha 6, IČ: 
25121413 

336 38/25 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1492/23 o výměře 100 m2 
v kat. území Strašnice z vlastnictví hlavního města Prahy do 
společného jmění manželů Ing. Hany Palanové, bytem Praha 10, Na 
Třebešíně 1374/29  a Přemysla Palana, bytem Praha 4, Soudní 1515/6 

465 38/26 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 2119/1 v kat. území 
Libeň z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Čertův Vršek s.r.o. a části 
pozemku parc. č. 2119/1 a pozemku parc. č. 2119/2 v kat. území Libeň 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Novotné. 

450 38/27 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod pozemku parc.č. 1716/2 o výměře 22 m2 v 
k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do SJM Anny Myslíkové a 
Miroslava Myslíka 

366 38/28 25.5.2006 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 569 a 570 v 
k.ú. Třebonice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Vladimíra 
Dolejšího 

484 38/29 25.5.2006 k návrhu na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného 
převodu vlastnictví pozemků pod stavbami rodinných domů a ploch k 
nim funkčně příslušným v katastrálním území Břevnov z vlastnictví 
hl.m.Prahy do vlastnictví majitelů rodinných domů 

438 38/30 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc. č. 439/1 ( oddělené dle 
GP a nově označené jako pozemek parc. č. 439/7) v kat. území Čimice 
z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví S.O.K real, a.s., se sídlem  V 
jámě 699/1, Praha 1 

 



P Ř E H L E D 
usnesení 38. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25.5.2006 

                    ______________________________________________________________________________ 
  

Tisk  Č.usn.  Schváleno  Název usnesení  
 

Strana 3 z 4 

327 38/31 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod částí pozemků parc.č. 246/5 o výměře 28 
m2, parc.č. 2101/2 o výměře 326 m2, parc.č. 251/1 o výměře 1290 m2, 
parc.č. 253/3 o výměře 319 m2, parc.č. 2101/122 o výměře 18 m2, 
parc.č. 2101/123 o výměře 98 m2, parc.č. 251/156 o výměře 57 m2  v 
kat. území Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví ČR 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56  

344 38/32 25.5.2006 k návrhu na úplatný převod části pozemku parc.č. 2422 v kat. území 
Chodov o výměře 121 m2 z vlastnictví hlavního města Prahy do 
společného jmění manželů Pavla Procházky a Kateřiny Procházkové, 
oba bytem Praha 6, Šárecká 952/67 

264 38/33 25.5.2006 k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č.518 v k.ú. Libuš , pozemku 
PK 575/5 v k.ú. Újezd nad Lesy a pozemků parc.č. 
888/29,888/30,888/31,888/32 dle LV 496 v k.ú. Kamýk do vlastnictví 
hl.m. Prahy  

073 38/34 25.5.2006 k návrhu na úplatné nabytí  vlastnictví pozemku parc. č. 226/2 v k.ú. 
Modřany do vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby č. 9514 
KOMOKO, etapa 0011  

486 38/35 25.5.2006 k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 1434/1 v k.ú. 
Hlubočepy z vlastnictví Elišky Koudelové  

493 38/36 25.5.2006 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od Dílo 
Mariino (Hnutí Fokoláre) - mužská část, od Lidl Česká republika v.o.s., 
od RCP ISC, s.r.o. 

489 38/37 25.5.2006 k návrhu na bezúplatné nabytí věcí do vlastnictví hl.m. Prahy od INCOS 
ALFA, spol. s r.o., od ČEZ, a.s., od Bytového družstva Tusarova 19, od 
manželů JUDr. Karla a JUDr. Šárky Zuskových, od QVD reality, spol. s 
r.o., od Skanska Program Komfort, s.r.o. 

 

463 38/38 25.5.2006 k návrhu směny pozemku v k.ú. Běchovice ve vlastnictví Petra 
Charváta, bytem Počernická 517, 108 00 Praha 10 za pozemek v k.ú. 
Běchovice ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

495 38/39 25.5.2006 k návrhu na revokaci usneseni ZHMP č. 30/62 ze dne 1.9.2005 k 
úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby platné do roku 1991 

388 38/40 25.5.2006 k návrhu na  revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 30/62 ze 
dne 1.9.2005 k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do 
vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní 
bytové výstavby platné do roku 1991 

432 38/41 25.5.2006 k návrhu na revokaci usnesení 31/26 ze dne 28.6.2001 k návrhu na 
schválení nemovitých věcí , které jsou nabývány do vlastnictví 
hl.m.Prahy za účelem přípravy a realizace inv. výstavby hl.m.Prahy (TV 
Libuš ,TV Vinoř) 

373 38/42 25.5.2006 k návrhu na revokaci přílohy č. 1, bodu 3, usnesení Zastupitelstva hl.m. 
Prahy č. 34/52 ze dne 26.1.2006 k úplatnému převodu pozemků z 
majetku hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci 
legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 

359 38/43 25.5.2006 k úplatnému převodu pozemků z majetku hl.m. Prahy do vlastnictví 
majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové 
výstavby platné do roku 1991 
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481 38/44 25.5.2006 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 městským částem Praha 4,  Praha 8, 
Praha 10, Praha 15 a Praha - Čakovice 

502 38/45 25.5.2006 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 3 a Praha 6 

485 38/46 25.5.2006 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 městským částem Praha 22 a 
Praha - Troja  

 


