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Městská část Praha-Lysolaje 

Zastupitelstvo městské části 

USNESENÍ 

4. zasedání Zastupitelstva 

konaného dne 9. března 2011, od 18:00 hodin 

 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 PRAHA-LYSOLAJE 

 

Usnesení č. 1/4/2011   

s c h v a l u j e program 4. zasedání Zastupitelstva městské části 

Praha-Lysolaje: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2. Slib nové zastupitelky Lucie Dolejší 
3. Schválení programu 
4. Volba nového předsedy Finančního výboru 
5. Zpráva finančního výboru 
6. Schválení rozpočtu na rok 2011 pro Městskou část Praha – Lysolaje 
7. Schválení pravidel pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2011-2012 
8. Zprávy komisí 
9. Organizační, různé  

10. Diskuze 

 

Usnesení č. 2/4/2011 

v o l í předsedu finančního výboru paní Lucii Dolejší. 

 

Usnesení č. 3/4/2011 

k o n s t a t u j e: 
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1. Městská část Praha-Lysolaje hospodaří od 1.1.2011 podle 

rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva 

městské části Praha-Lysolaje č. 6/2/2010 ze dne 15.12.2010. 

2. Od 1. 4. 2011 bude městská část Praha-Lysolaje hospodařit 

podle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje 

uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

s c h v a l u j e:   

1. rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2011 

 

objem příjmů ve výši 6.948.000 Kč 

objem výdajů ve výši 6.948.000 Kč 

rozdíl příjmů a výdajů ve výši 0 Kč 

   

a závazné ukazatele rozpočtu Městské části Praha-Lysolaje 

na rok 2011. 

 

2. rozpočet hospodářské činnosti Městské části Praha-

Lysolaje na rok 2011 

výnosy celkem ve výši 477.000 Kč 

náklady celkem ve výši 149.000 Kč 

výsledek hospodaření ve výši 
(zisk) 

328.000 Kč 

 

 

Usnesení č. 4/4/2011 

s c h v a l u j e  rozpočtový výhled Městské části Praha – Lysolaje na 

období 2012 – 2016. 

 

Usnesení č. 5/4/2011 

s c h v a l u j e mateřské škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 

organizace Základní škola a Mateřská škola Praha-Lysolaje, pravidla 

pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2011/2012. 

*      *     * 
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Zápis byl vyhotoven dne:  14. března 2011  

 

 

 

Zapisovatel:  Tomáš Mokrejš v.r.    dne 14.3.2011 

 

  

Ověřovatelé:  Marie Štědrá v.r.    dne 14.3.2011 

 

   Jiří Karvánek v.r.    dne 14.3.2011 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14.3.2011 

 

 

           L.S. 

 

        

       Ing. Petr Hlubuček v.r. 

              starosta 


