
Městská část Praha-Lysolaje

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
1. (ustavuj ícího) zasedání Zastupi telstva

konaného dne 5. listopadu 2014, od 18:00 hodin

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-LYSOLAJE

Usnesení č. 1/1/2014

s c h val u j e program 1. (ustavujícího) zasedání Zastupi telstva
městské části Praha - Lysolaje:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Slib zastupitelů
4. Volba starosty a zástupce starosty

a) určení způsobu volby starosty a zástupce starosty
b) volba starosty
o) určení počtu zástupců starosty
d) volba zástupce starosty
e) určení, které funkce budou členové zastupi telstva vykonávat

jako dlouhodobě uvolnění
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba místopředsedy finančního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba předsedy kontrolního výboru
f) volba místopředsedy kontrolního výboru
q) volba členů kontrolního výboru

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

7. Pověření zastupi telů k podpisu doložky osvědčuj ící platnost
právních úkonů městské části ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze

8. Pravidla rozpočtového provizoria
9. Stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových opatření
10. Schválení navýšení rejstříkové kapacity Základní školy Járy

Cimrmana Lysolaje
11. Organizační, různé
12. Diskuse
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Usnesení č. 2/1/2014

vol í starostu Ing. Petra Hlubučka.

Usnesení č. 3/1/2014

s c h val u j e zvolení dvou zástupců starosty.

Usnesení č. 4/1/2014

vol í 1. zástupce starosty MUDr. Marii Štědrou.

Usnesení č. 5/1/2014

vol í 2. zástupce starosty Ing. Danu Malečkovou.

Usnesení č. 6/1/2014

v souladu s § 89 odst. 1 písmo
městě Praze, v platném z.nen z ,
starosty městské části bude člen

b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
u r č u je, že pro výkon funkce

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 7/1/2014

z ř i z u j e finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné
ve složení předseda a čtyři členové.

Usnesení č. 8/1/2014

vol í předsedu finančního výboru pana Ing. Miloše Šimona.

Usnesení č. 9/1/2014

vol í členy finančního výboru Ing. Jiřího Karvánka, paní Ivanu
Majerovou, Ing. Michala Pullmanna a paní Janu Dolejšovou.

Usnesení č. 10/1/2014

vol í předsedu kontrolního výboru pana Lukáše Zapletala.
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Usnesení č. 11/1/2014

vol l členy kontrolního výboru paní Michaelu Císařovou, paní Lucii
Dolejší, paní Ivanu Majerovou a Ing. Evu Matyášovou.

Usnesení č. 12/1/2014

v souladu s § 52 odst. 5 a § 89 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění s t a n o v u j e odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupi telstva městské části dle
přílohy č. 4 originálu zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání
Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje.

Usnesení č. 13/1/2014

v souladu s § 52 odst. 5 a § 89 odst. 1 písmo c) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění s t a n o v u j e odměnu
za výkon funkce zástupce starosty městské části dle přílohy č. 5
originálu zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské
části Praha - Lysolaje. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce zástupce starosty.

Usnesení č. 14/1/2014

v souladu s § 52 odst. 5 a § 89 odst. 1 písmo c) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění s t a n o v u j e odměnu
za výkon funkce předsedy výboru nebo komise a za výkon funkce člena
výboru zastupitelstva nebo komise městské části dle přílohy č. 6
originálu zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské
části praha-Lysolaje. Odměna bude poskytována ode dne zvolení či
jmenování do funkce předsedy či člena výboru zastupitelstva nebo
komise.

Usnesení č. 15/1/2014

p o věř u j e podepisováním doložky na listinách,
právní úkony městské části Praha-Lysolaje ve smyslu §
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
zastupitelstva po celou dobu jejich funkčního období.

osvědčuj ících
43 zákona č.
všechny členy

Usnesení č. 16/1/2014

s c h val u j e s účinností od 1.1.2015 pravidla rozpočtového
provizoria, která tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu z 1.
(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje.
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Usnesení č. 17/1/2014

s t a n o v u jev souladu s § 94 odst. 2, písmo h) zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, tento rozsah pro
provádění rozpočtových opatření:

Starosta městské části Praha-Lysolaje je oprávněn:

1. Zařadit do rozpočtu městské části rozpočtová opatření, která se ve
smyslu § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znen~, uskutečňují povinně, jde-li o
změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, bez ohledu na jej ich
výši.

2. Provést změnu závazných ukazatelů rozpočtu rozpočtovým opatřením v
objemu nepřesahující 200 tis. Kč v každém jednotlivém případě.

3. Zastupitelstvo městské části bude informováno o každém přijatém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci Starosty městské části na
nejbližším zasedání Zastupi telstva městské části konaném po schválení
rozpočtového opatření Starostou.

Usnesení č. 18/1/2014

s c h val u j e základní škole, jejíž činnost
organizace Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje,
kapacity ze současných 400 žáků na 450 žáků

vykonává příspěvková
zvýšení rejstříkové

a

s o uhl a s í s návrhem na změnu
Cimrmana Lysolaje v rejstříku škol a
zvýšení rejstříkové kapacity počtu žáků
400 žáků na 450 žáků.
Zápis byl vyhotoven dne: 28. srpna 2014

zápisu Základní školy Járy
školských zar~zení z důvodu
základní školy ze současných

Zapisovatel: Ing. Tomáš Mokrejš dne 11 -11- 2014

Ověřovatelé: Ing. Jiří Karvánek dne 11 -11- 2014

MUDr. Marie Štědrá dne ·11 -11- 2014

J 12 -11- 201~ Ing. Petr Hlubuček
starosta

V Praze dne 7.11.2014

zasedáni Zastupitelstva - 5. listopadu 2014
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