
:1, 

Hlavní nisto Praha - mdIstská Část Praha 

Li s ri eSe2n 
	č. 35/20.0Z/93 - 

Obvodního zastupitelstva v Praze 8 ze dne 30. zárí 1993, k návrhu 
na prodej ~ch 36 akcií akciové společnosti 183C, znffijících na 
jméno "Mstska Část Praha 8", jednomu ze zakladatel a.s. IBC 
holandské společnosti CIK D.V. Nnsterodam 

Obvodní zastupitelstvo v Praze 8 po projednání 

5 ch v a 1 u j- e 

prodej vech 36 akcií akciové spoleČnosti IDC, zn&jících na 
jméno "Mstska Část Praha 8", jednomu ze zakiadateld a.s. 
IDC - holandské společnosti CIK D.V. Amsterodam, za celko-
vou částku 108 720 000,- (slovyg jednostoosmmiliont5.sedmset-
dvacettisíc) Kč, 

ukládá 

1. ZáStLAPť.::i5,.itUllStY 	P. 	kLhákovi (2110)  
1.1. osobn 	provést vechny 	potrebne úkony spojené 

s prodejem akcií dle budu I. tohoto usnesení, včet-
rA postupného prevodu uvedené celkové Částky na 
úČet MČ  Praha 8. 

Termíng do 30. 6. 1994 

n n 11 11 41 111 L, N ro 11 11 II 	 II II 11 P II II 

starosta Mň  

muulia 	 ,unuun,r 	II 	II .. ffl .. 

zásApc-  stavtssty ML Praha C 

Pmvedeg zástupce starosty MČ  p. Ing. 1Zihák (2110) 



69 
	

4D11 ,11, 4 ,1111th 4 unn um 	nos 	I I 1 I 4 tt 	, 4 S 0 1 

O 

("Twou L. 	"Two 4..) 9V 	 ZO W,01J2T 

7/1:c.NT, "d;',) vAcuvuT(:1, 	 -l BZU,Id A f.Apyl nwap 

1,.3U5 ‘wP1T 2A A UTPOLI 00' 	PO 266T )...,(19z '02 21,•11'7  ouwuol 

v.,\41.Y.4.Tdn4svz QuupoAr.10 y.uvpowz 'toj.; z 

9uw047wd 	 a Y.IJd 

oJd 	I'11::1 Y1 	owi:upw.,q0 oilf:1Tpas:d 	 A4vpTpuvA ,z0 T4ouqus 

-Qd A 7.1~2: U 	L~TuAvd ':JnopnA v al:24Tpa ,a aze„Ad A 

(do) ,/,:puJ 7:upoAq6 wuveiJo qn.f4..1459TAz u 6 z.v..Ad A 	(mo) npvy2 

ow7:upur,q0 u_Apflpo .f.DylopaA 	4G 12.4v.Ad AuciwznT 	- poAclo - 4v,.Ad 	"w 

s-..J,1,4 v d,.7  ap:JT1Dd - 	azuJd A .3-!::5TIOd TUAUJdOp 

9Aol1::}ad Tipe,K1 Qwfupamlo idn4svz '6 vqv,Ad qw A 14:::~losd 

uuv5Jo wxy.u4v4s 	- nuti ,uvJ 	 aTu4TAvv,5pawd 4 vA4s1: 

-Tdmsvz aluupoAclo ťWwu ::puwod AU1pWkA Tru.AT„td npaAr,I A 

'1V"N "d 	.-4:J (QW) T4sV':;,) 	 w4so-Av45  TTP)c,, 	TTrVklz 

uTPoq W'VT 2A (ZO) 1:'A45,5, I2:1-Tdn45vz DIUurioAclo TAJk7~z 

(ZO QuaU 	-) 1:? 71.ÍW1 «-ABIA1 ''Jt"30 

'VA01;~11 	 ',21;fludW4S 'Ivq2T-4S 

'
1,,,
A01nTS »J51,,1 '1!Ao440d 	 "JUNd 

'wpAJd .BuI 	 ,uwe~ 4P. Ryl 

ul 'ESul 	 "Bui '1vAul 4 yllnow 

4 u..Aaj 4 TYNwm,1 4 1.vpune 4 uv..3au »Fiul "dd 7 t..1  yA01.1 	~~H 

(ZO 5P.JaU 

-) ,F21.7 0ÉN 'Ja41PTU "JaNd 

z1isAapaK53 4 w1")1"la '1Wnoe: 4 o4JuE 	4dd 	épAOUd[„) Tik:!AhlkiJO 	



42 členť5. OZ pítomných 
vání bylo 

41 pro pi"ijetí návrhu, 

1 se zdr2e1 hlasování. 

Starosta MČ  p. Novák vznesl dotnz, zda je v sále ptomen P. 
Koťátko, pracovník obansko-správního odboru ObÚ, neboť  p.?'ísedící 

Obvodního soudu pro Prahu O očekávají, 	sc,,  jim osabng omluví. za 
dopis s pravopisnými chybami, ktrý jim zaslal. 

edoucí. OSO ObÚ p. 	Kučera informoval, 2e p. Koťátko ji2 
ze zasedání CIZ odeel a za dopis zaslaný kandidátm na 

piYisedícího Obvodního soudu pro Prahu a 	jeho jmánem omluvil. 

Zároveň  č leny 07. informoval, 2e kandidáti obdr2eli písemnou omlu-

vu ji2 plY1. F.ď.íchodu na dnen.l. zasedání M. 

K hnd 7 

Informace o akciových společnostech s ť.kčastí MČ  Praha S a firmg 

ELDECOM 

informace o činnosti firmy ELBECOM a akciových spoleností 
DINKM a MODU.; - Čistá mgsto (usn. OR 	71/92), Česká lodgnice 
a České pstavy 
informace o nnnosti akciové spoleb-íosti 	včetn k1 informae 
o prbghu a závffirech valných hí-omad ve dnech 9, a 30. srpna 

1993 (usn. OR č. 90/93) 
- infw-mace o n.nnosti zástupc MČ  Praha 3 v akciových společnos-

tech IBC a DINKA, včetng zprávy dozorin rady a.s. IDC (19. On 

Materiál uvedl zástupce starostyMČ  p. 	ifUhák, 

Do diskuse k dane - próblematice se nikdo ze členn OZ 

Obvodní zasti.(p:LI::elwo 	 In- 

l'e...1fAbRce n a vgdomí  
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11 

Predsuda návrhové komise 07.. p. RNDr 	á pinka prednesi 

usnsen..f. k dané problematice. 

y .1 .iss;kul k DAvrhu unesen:(  

P. ,Inq. Čapka, - upozornil, 	garance ceny akcií trvá 9 mbs.ť.c6, 

tedy do dubna p1%t..f.ho roku. Daporučď.:11 proto zkrAtit 

v ukládací 	usnesen 

starotv MČ  	- vysvijIA, 	- 

mile se 1\'I t.: Praha 	ť-ozhodne prodat akci a oznám.i 

spoleCnosti, musí a„ tťi . do 30 dn vystavit ak~U.y. 

prostredky za tyto akcie budou slo2eny v bance a MC Praha 

je bude do 30. 6. 1994 n;?1-1. :.. Proto je v' návrhu usnsuní 

uveden tento termín. 

Predseda návrhové komise OZ p. RNDr. kJinka znov pednesi 

nvrh usnesení k dané problematice a starosta MČ  p. Novák vyzval 

neny OZ k hlasován.š. 

Obvodní wstupt,,.:.tviu po pn..Jjed- 

nání 	 usnF,~n.ť.  
39/20.0Z/9%  které je prflohou 

zpisu. 

Ze 42 nena OZ pťLítomných hiaso-
ván:( bylo 

40 pro piYi.jeti. návrhu, 

' 1 proti, 

1 se zdr2e1 hlasování. 

K locAl. 
Návrh na priznání právní subjektivity základním a mateským 

lám v Mffistské Cásti Praha B a návrh teKtu zi"izovacích listin 

Materiál uvedl .zástupce starosty Mi,' p. Závadný. 

Do diskuse k dané problematice se nikdo 2e ?.?...len OZ nepri - 
I•. 

v.edseda návrhové komise OZ 	RNDr. ď3 Pi 	 pinka pednes1 návrh 




