
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

OZNÁMENÍ
o konání 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha-

Lysolaje

Úřad městské části Praha-Lysolaj e v souladu s ustanovením § 60 odst. 3
zákona č. 131/2 O00 Sb., hlavním městě Praze, v platném znění, informuj e
o konání 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha-
Lysolaje, svolaného starostou městské části Ing. Petrem Hlubučkem
v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění.

Místo
konání:

Doba
konání:

Navržený
program:

budova Úřadu městské části, kancelář starosty -
1. patro Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5, PSČ 165 00

ve středu 5. listopadu 2014 od 18:00 hodin

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
c) určení počtu zástupců starosty
d) volba zástupce starosty
e) určení, které funkce budou členové zastupitelstva
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
g) volba členů kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva

7) Pověření zastupitelů k podpisu
platnost právních úkonů městské
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

doložky osvědčující
části ve smyslu § 43
městě Praze

8) Pravidla rozpočtového provizoria
9) Stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových opatření
10) Schválení navýšení rejstříkové kapaci ty Základní

školy Járy Cimrmana Lysolaje
11) Organizační, různé
12) Diskuse ./1{ ./1/~ I
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Ing.~etr Hlubuček /
V Praze dne 29. října 2014

,.----
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.10.2014
Jméno a podpis: Ing. Tomáš Mokrejš . /~

Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

/ starosta /


