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Měs~ská část Praha-~ysolaje

Zas~upi~els~vo měs~ské části

"USNESENI
5. zasedání Zastupitelstva

konaného dne 22. července 2015, od 18:00 ~odin

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-LYSOLAJE

Usnesení Č. 1/5/2015

s c h val u j e program 5. zasedání Zastupi telstva městské části
Praha - Lysolaje:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Schválení úprav zřizovacích listin příspěvkových organizací a

organizačních složek
4) Směna pozemku parc. č. 503/57 k. ú. Lysolaje
5) Schválení zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 547/1 k. ú.

!"ysolaje
6) Projednání záměru prodeje pozemků parc. č. 503/49, 503/51, 503/52

a 503/53 k. ú. Lysolaje Bytovému družstvu Lysolaje I
7) Pronájem nemovitosti Lysolajské údolí č. p. 119
8) Rozpočtová opatření
9) Zprávy komisí
10) Organi zační, různé
11) Diskuse

Usnesení Č. 2/5/2015

m ě ~ í ořílohu č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje, schválenou Zastupitelstvem
městské části Praha-Lysolaje usnesením č. 6/19/2013 ze dne 5.6.2013
následovně: ?dvodní příloha Č. 1 se ruší a nahrazuje novou přílohou
Č. 1, krerá tvoří přílohu Č. 4 originálu zápisu z 5. zasedání
Zastupitelstva Měsrské části Praha-Lysolaje.

a

měn í přílohu Č. 1 zr~zovací listiny příspěvkové organizace
Ma teřská škola Pampeliška, schválenou Zastupi telstvem městské části
Praha-Lysolaje usnesením Č. 8/17/2013 ze dne 27.2.2013 následovně:
Původní příloha Č. 1 se ruší a nahrazuje novou přílohou Č. 1, která
tvoří přílohu Č. 5 originálu zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha-Lysolaje.

Usr.ese::.:-



a

měn í přílohu č. 1 zřizovací listiny organizační složky Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Prerie=Ly s o l.e j e , schválenou Zastupitelstvem
městské části Praha-Lysolaje usnesením č. 10/25/2014 ze dne 14.5.2014
následovně: Původní příloha č. 1 se ruší a nahrazuje novou přílohou
č. 1~ krerá rvorl přílohu č. 6 originálu zápisu z 5. zasedání
Zastupitelsrva Městské části Praha-Lysolaje.

a

měn přílohu č. 1 zřizovací lisriny organizační složky Místní
knihovny Lysolaje ~ schválenou Zastupi telstvem městské části Praha-
Lysolaje usnesením č. 9/25/2014 ze dne 14.5.2014 následovně: Původní
příloha c. 1 se ruší
přílohu č. 7 originálu
části Praha-Iysolaje.

a nahrazuj e novou přílohou č. 1~ která tvoří
zápisu z 5. zasedání Zastupi telstva Městské

Usnesení č. 3/5/2015

s c h val u j e záměr směny pozemku parc. č. 503/57 k.ú. Lysolaje o
výměře 33 m2~ který byl oddělen geometrickým plánem č. 658-32/2015 z
pozemku parc. č. 503/21 k.ú. Lysolaje~ zapsaném na LV 414 pro Hlavní
městc Preae , X'ariár:ské nám. 2/2~ Praha 1~ za pozemek parc. č. 503/58
k.ú. Lysolaje o výměře 33 m2~ který byl oddělen geometrickým plánem č.
658-32/2015 z pozemku parc. č. 503/43 k. ú. Ly s oI e j e , zapsaném na LV
993 pro Marka Tu ž e a Martu Tužovou, Ve struhách 1032/22 ~ Bubeiieč ,
16000 Praha 6.

Usnesení č. 4/5/2015

s c h val u j e účetní závěrku Mateřské školy Pampeliška k s c h v
a 1 u j e návrh smlouvy se společností PRE distribuce a.s. o zřízení
služebnosti na pozemek parc. 547/1 k.ú. Lysolaje~ která tvoří přílohu
č. 8 origlná~u zapisu z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části
Praha-Lysolaje.

Usnese~í c. 5/5/2015

s c h val u j e
č.p. 119 společnosti
Dolnokrčská 2035/17 ~
Sriet:c =r cb=rik em

pronájem nemovi tosti na adrese Lysolaj ské údolí
Bortanin Group s.r.o., IČ: 27611710~ se sídlem

140 00 Praha 4~ zastoupená jednatelem Mykhaylem

a



s c 11 val u j e vzor nájemní smlouvy r který tvoří přílohu č. 9
originálu zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-
Lysolaje.

Zápis byl vyho~oven dne: 23. července 2015

Zapisovatel: Ing. Tomáš Mokrejš dne

Ověřovatelé· ~ng. Miloš Šimon dne 2.1'· 01· 2011

MUDr. Marie Štědrá dne 2 g. 01· 201r

V Praze dne 29. ~ 2015
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