
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 

O Z N Á M E N Í 
o konání 14. zasedání Zastupitelstva m ěstské části Praha-Lysolaje  

 
Úřad městské části Praha-Lysolaje v souladu s ustanovením § 60 od st. 3 
zákona č. 131/2000 Sb., hlavním m ěst ě Praze, v platném zn ění, informuje 
o konání 14. zasedání Zastupitelstva m ěstské části Praha-Lysolaje , 
svolaného starostou m ěstské části Ing. Petrem Hlubu čkem v souladu s § 60 
odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním m ěst ě Praze, v platném zn ění.  
 
Místo 
konání: 
 

budova Ú řadu m ěstské části, kancelá ř starosty – 1. patro 
Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5, PS Č 165 00 

Doba konání: 
 

ve st ředu 15. srpna 2012 od 18:00 hodin 

Navržený  
program: 

1)  Určení ov ěřovatel ů zápisu a zapisovatele 
2)  Schválení programu 
3)  Žádost MHMP o odsv ěření pozemk ů parc. č. 448/3, 

479/2, 479/3 a 482/1 v k.ú. Lysolaje 
4)  Schválení kupní smlouvy na pozemek parc. č. 

554/5 v k.ú. Lysolaje o vým ěře 40m²  
5)  Schválení kupní smlouvy se spole čností PRE 

distribuce a.s. na pozemky parc. č. 456/3 o 
výměře 7 m² a parc. č. 456/4 o vým ěře 10 m² 
v k.ú. Lysolaje 

6)  Schválení vzoru smlouvy na pozemky parc. č.     
412/2 o vým ěře 74 m², parc. č. 412/3 v k.ú. 
Lysolaje  o vým ěře 38 m² a části 4/20 pozemku 
parc. č. 415 o celkové    vým ěře 93 m² (prodej 
18,6 m²) v k.ú. Lysolaje   

7)  Schválení smlouvy se spole čností PRE distribuce 
a.s. o z řízení v ěcného b řemene na pozemky parc. 
č. 339/1 (PK 46/1, 49/4, 56/1, 290), parc. č. 
456/1, parc. č. 539/1, parc. č. 547/1, parc. č. 
547/2, parc. č. 548/9, parc. č. 551 a parc. č. 
553 v k.ú. Lysolaje 

8)  Schválení smlouvy o z řízení v ěcného b řemene na 
pozemek parc. č. 526/1 v k.ú. Lysolaje 

9)  Schválení navýšení kapacity družiny Základní 
školy Praha 6 – Lysolaje 

10)  Návrh na rozd ělení Základní a Mate řské školy 
Praha 6 – Lysolaje 

11)  Rekonstrukce Základní školy Praha 6 –  
Lysolaje 

12)  Návrh výstavby seniorského domu na pozemku 
parc. č. 491/1 v k.ú. Lysolaje 

13)  Rozpočtová opat ření 
14)  Zprávy komisí 
15)  Organiza ční, r ůzné  
16)  Diskuse 

 
V Praze dne 7. srpna 2012 

 
 

Ing. Petr Hlubu ček   
 starosta 

Vyvěšeno na ú řední desce dne: 7.8.2012 
Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš  
 
Sejmuto z ú řední desky dne: __________ 
Jméno a podpis: ______________________ 


