Městská

část Praha-Lysolaje

Zastupitelstvo

městské

části

,

USNESENI
3. zasedání Zastupitelstva
konaného

dne 10. března 2015, od 18:00 hodin

ZASTUPITELSTVO

MĚSTSKÉ

ČÁSTI

PRAHA-LYSOLAJE
Usnesení

Č.

1/3/2015

s c h val
u j
Praha - Lysolaje:

e program

1) Určení ověřovatelů

3.

zasedání

Zastupi telstva

městské

části

zápisu a zapisovatele

2) Schválení program
3) Schválení

rozpočtu Městské

části Praha-Lysolaje

4) Vyúčtování peněžitého

fondu - Sociálního

5) Vyúčtování peněžitého

fondu - Fondu rezerva

6) Odpis nedokončené

na adrese Lysolajské

8) Pronájem části pozemku parc.
9) Schválení zřízení
558/1 k. ú. Lysolaje

zřízení

Vyúčtovaní

12)

Návrh revitalizace

13)

Rozpočtová

14)

Zprávy komisí

15)

Organizační,

16)

Diskuse

s c h val

Č.

rozvoje za rok 2014

údolí č.p. 119

Č. 208 k.ú. Lysolaje

služebnosti

11)

Usnesení

fondu za rok 2014

investice

7) Pronájem nemovitosti

10)
Schválení
ú. Lysolaje

na rok 2015

na pozemky

služebnosti

parc.

na pozemku

účelových dotací poskytnutých
pozemku parc.

Č.

417,

parc.

Č.

422/1
491/1

a
k.

v roce 2014

Č. 494 k.ú. Lysolaje

opatření

různé

2/3/2015
u j e

1.
rozpočet
ukazatele:

Městské

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

části Praha -Lysolaje

- 10. března 2015

na rok 2015

a jeho závazné

ve výši

7.192.800 Kč

objem výdajů ve výši

7.278.900 Kč

objem příjmů

rozdíl příjmů

-86 100 Kč

a výdajů ve výši

Deficit rozpočtu je krytý přebytky

hospodaření

minulých

let.

závazný ukaza tel rozpočtu pro příspěvkovou
organizaci Základní
škola Járy Cimrmana Lysolaje, která v roce 2015 obdrží z rozpočtu
městské části Praha - Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.300.000 Kč.
2.

3.
účelovou neinvestiční dotaci pro příspěvkovou organizaci Základní
škola Járy Cimrmana Lysolaje, která v roce 2015 obdrží z rozpočtu
městské části Praha - Lysolaje peněžní prostředky na úhradu provozních
výdajů související s výukou anglického jazyka v celkové výši 150.000
Kč.
4. závazný ukazatel
rozpočtu pro příspěvkovou
organizaci
Mateřská
škola Pampeliška, která v roce 2015 obdrží z rozpočtu městské části
Praha - Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, v celkové výši 220.000 Kč.
5.
finanční plán hospodářské
na rok 2015

činnosti městské

výnosy celkem ve výši
náklady

1.094.600 Kč

celkem ve výši

14.800 Kč

podíl na DPPO HMP
výsledek hospodaření

části Praha - Lysolaje

205.000 Kč
ve výši

(zisk)

874.800 Kč

6.
návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Lysolaje
2020, který
tvoří přílohu
č. 5 originálu zápisu z 3.
Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje.

do roku
zasedání

Usnesení č. 3/3/2015
s c h val
u j e
vyúčtování Sociálního fondu za rok 2014, které
tvoří přílohu
č. 6 originálu zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha- Lysolaje.
Usnesení č. 4/3/2015
s c h val
u j e
vyúčtování Fondu rezerv a rozvoj e za rok 2014,
které tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva
Městské části Praha- Lysolaje.

Usneseni z 3. zasedáni Zastupitelstva

- 10. března 2015

Usnesení
s o uhl
originálu
Lysolaje.
Usnesení

Č.

5/3/2015
s odpisem pohledávky,
která tvoří přílohu č.
3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha

a s í
zápisu z

Č.

8

6/3/2015

s c h val
u j e
pxone jem nemovitosti na adrese Lysolajské údolí
č.p. 119 paní Maryně Kudar, bydlištěm Travná 1286, 198 00 Praha - Kyje
a
p o věř
podmínek:

u

1.

Nájemné

za nemovitost

2.

výpovědní

j

e

starostu

podepsáním

nájemní

Č.

za

těchto

bude ve výši 5 500 Kč/měsíčně.

lhůta bude 2 měsíce

3.
Účelem pronájmu bude zřízení provozovny
zákazem prodeje alkoholických nápojů.
Usnesení

smlouvy

rychlého

občerstvení

se

7/3/2015

s c h val
u j e prona]em části pozemku parc. č. 208 o výměře 40 m2
paní Kláře Nammurové, bydlištěm Čábelecká 5, 165 00 Praha-Lysolaje
a
p o věř
Usnesení

u j e starostu podepsáním
Č.

nájemní smlouvy.

8/3/2015

s c h val
u j e
zřízení služebnosti se společností
Pražská
plynárenská, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, na pozemky parc. č. 417, 422/21 a
558/1 k.ú. Lysolaje
a
s c h val
u j e
vzor smlouvy na zřízení služebnosti, který tvoří
přílohu č. 9 originálu zápisu z 3. zasedání Zastupi telstva Městské
části Praha- Lysolaje
Usnesení Č. 9/3/2015
s c h val
u j e
zřízení služebnosti se společností PREdistribuce,
a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 na pozemek parc. č. 491/1
k.ú. Lysolaje
a
s c h val
u j e
vzor smlouvy na zřízení služebnosti, který tvoří
přílohu č. 10 originál u zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Městské
části Praha- Lysolaje
Usneseni z 3. zasedáni Zastupitelstva

- 10. března 2015

Usnesení č. 10/3/2015
s c h val
u j e
vyúčtování účelové dotace poskytnuté na rok 2014
Tělovýchovné jednotě Sokol Lysolaje, IČ: 48132128, které tvoří přílohu
č. 11 originálu zápisu ze 3. zasedání Zastupi telstva městské části
Praha - Lysolaje.
Usnesení č. 11/3/2015
ž á d á
hlavní město Prahu o svěření pozemku parc. č.
Lysolaje
do
správy
Městské
části
Praha
Lysolaje
revitalizace
a zřízení
tréninkové dráhy pro členy SDH
tréninkového fotbalového hřiště.

494 v k. Ú.
za
účelem
Lysolaje a

Usnesení č. 12/3/2015
p o věř
u j e
starostu jednáním s vlastníky pozemků parc.
496 a 498 za účelem odkoupení případně pronájmu těchto pozemků

č. 495,

a

č. 495 a část 3/8 pozemku parc.

s o uhl
a s í s koupí pozemku parc.
č. 498 v k.ú. Lysolaje
a

s c h val
u j e
vzor kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 12
originálu zápisu ze 3. zasedání Zastupi telstva městské části Praha Lysolaje.
Usnesení č. 13/3/2015
s o uhl
a s í s přijetím daru společnosti
Na Hřebenech
II 1718/8, 140 21 Praha 4
Pampeliška.
Zápis byl vyhotoven

NET4GAS, s.r.o. se sídlem
Nusle, Mateřské
škole

dne: 12. března 2015

Zapisovatel:

Ing. Tomáš Mokrejš

dne

, 7 -03- 2Q'~

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Karvánek

dne

1 7 -03- 2015

MUDr. Marie Štědrá

dne

V Praze dne 17. 3. 2015

1 7 -03- 2015
Usnesení

z 3. zasedání

Zastupitelstva

- 10. března 2015

Ing. Petr
starosta

1 7 -03- 2015

