
Městská část Praha-Lysolaje

Zastupitelstvo městské části
,USNESENI

2. zasedání Zastupitelstva

konaného dne 10. prosince 2014, od 18:00 hodin

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-LYSOLAJE

Usnesení č. 1/2/2014

s c h val u j e program 2. zasedání Zastupi telstva městské části
Praha - Lysolaje:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Schválení statutu sociálního fondu
4)Rozpočet peněžitých fondů
5) Schválení zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemku parc.
č. 558/1 k.ú. Lysolaje
6) Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 501/13 k.ú. Lysolaje
7)Určení auditora na rok 2015
8)Rekonstrukce komunikací v MČ Praha-Lysolaje
9)Rozpočtová opatření
10) Zprávy komisí
11) Organizační, různé
12) Diskuse

Usnesení č. 2/2/2014

s účinností od 1. 1. 2015 měn í statut sociálního fondu a pravidla
hospodaření s prostředky sociálního fondu schválený Zastupi telstvem
městské části Praha-Lysolaje dne 12. října 2011 usnesením číslo
2/8/2011 následovně:

(1) Čl. 5 odst. 2 písmo a se vypouští a nahrazuje se: "a) Příspěvek
na závodní stravování Příspěvek č in i: 80,- Kč na jednu stravenku.
Příspěvek na závodní stravování je zaměstnancům poskytován ve zkušební
i výpovědní době."

(2) V čl. 6 se doplňuje nový odstavec 7, který zní: ,,(7) Změna
Statutu byla projednána na jednání Zastupi telstva dne 10. prosince
2014 a schválena usnesením č. 2/2/2014. Tato změna nabývá platnosti
dnem schválení Zastupitelstva a účinnosti dnem 1.1.2015."
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Usnesení Č. 3/2/2014

s c h val u j e návrh rozpočtu peněži tého fondu - Fondu rezerv a
rozvoje na rok 2015, který tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu z 2.
zasedání Zastupitelstva Městské části Praha- Lysolaje.

Usnesení Č. 4/2/2014

s c h val u j e návrh rozpočtu peněžitého fondu - Sociálního fondu
na rok 2015, který tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu z 2. zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha- Lyso1aje.

Usnesení Č. 5/2/2014

s c h val u j e návrh smlouvy se společností PRE distribuce a.s. o
zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 558/1 v k.ú. Lysolaje, která
tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu ze 2. zasedání Zastupi telstva
Městské části Praha - Lysolaje.

Usnesení Č. 6/2/2014

s c h val u j e koupi pozemku parc. č. 501/13 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Lysolaje ve vlastnictví České republiky

a

s c h val u j e vzor návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č.
501/13 k.Ú. Lysolaje, který tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu z 2.
zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.

Usnesení Č. 7/2/2014

u r č u j e pro účetní a rozpočtové období
odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., v platném
auditorskou společnost GESTIO s.r.o., IČ: 250
10 - Strašnice, Na Palouku 3219/3, PSČ 100 00

2015 v souladu s § 17
znění, jako auditora

62 735 se sídlem Praha

a

p o věř u j e starostu Městské části Praha
smlouvy o poskytnutí auditorské služby s výše
společností.

- Lysolaje k uzavření
uvedenou audi torskou

Usnesení Č. 8/2/2014

s c h val u j e vyúčtování účelových dotací poskytnutých na rok
2014 Mateřskému centru Liška, IČ: 22894730, které tvoří přílohu č. 8
originálu zápisu ze 2. zasedání Zastupi telstva městské části Praha -
Lysolaje.

Usnesení Č. 9/2/2014

s c h val u j e odměnu řediteli
Lysolaje za mimořádný přístup k práci a
č. 9 originálu zápisu ze 2. zasedání
Praha - Lysolaje.

Základní školy Járy Cimrmana
reprezentaci školy dle přílohy
Zastupitelstva městské části
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Usnesení č. 10/2/2014

s c h val u j e odměnu ředitelce Mateřské školy Pampeliška za
mimořádný přístup k p rec i a reprezentaci školy dle přílohy č. 10
originálu zápisu ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -
Lysolaje.

Usnesení č. 11/2/2014

s c h val u jeve smyslu § 89 odst. 2 písmo k) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozděj ších předpisů poskytnutí
peněžitého daru fyzické osobě podle přílohy č. 11 originálu zápisu ze
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.

Usnesení č. 12/2/2014

s c h val u jeve smyslu § 89 odst. 2 písmo k) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí
peněžitého daru fyzické osobě podle přílohy č. 12 originálu zápisu ze
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.

Usnesení č. 13/2/2014

s c h val u jeve smyslu § 89 odst. 2 písmo k) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí
peněžitého daru fyzické osobě podle přílohy č. 13 originálu zápisu ze
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje

Usnesení č. 14/2/2014

s c h val u jeve smyslu § 89 odst. 2 písmo k) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů poskytnutí
peněžitého daru fyzické osobě podle přílohy č. 14 originálu zápisu ze
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.

Zápis byl vyhotoven dne: 11. prosince 2014

Zapisovatel: Ing. Tomáš Mokrejš dne 16 -12- 2014

Ověřovatelé: Michaela Císařová dne 16 -12- 2014
I

MUDr. Marie Štědrá dne
,16 -12 - 2014

17 -12- 2014 Petr
starosta

V Praze dne 16. 12. 2014
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