
 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
 

O Z N Á M E N Í  
 

o konání 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje 

 

Úřad městské části Praha-Lysolaje v souladu s ustanovením § 60 odst. 

3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 

informuje o konání 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-

Lysolaje, svolaného starostou městské části Ing. Petrem Hlubučkem 

v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, v platném znění.  

 

Místo 

konání: 

budova Úřadu městské části, kancelář starosty –  

1. patro Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5, PSČ 165 00 

 

Doba 

konání: 

ve středa 7. 4. 2021 od 08:00 hodin  

 

Navržený  

program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Schválení účetní závěrky MČ Praha-Lysolaje k 

31.12.2020 

4) Schválení účetní závěrky k 31.12.2020 Základní školy 

Járy Cimrmana Lysolaje  

5) Schválení žádosti o přerozdělení hospodářského 

výsledku Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje za rok 

2020 

6) Schválení účetní závěrky k 31.12.2020 Mateřské školy 

Pampeliška  

7) Schválení žádosti o přerozdělení hospodářského 

výsledku Mateřské školy Pampeliška za rok 2020 

8)  Žádost o svěření pozemku parc. č. 489/6 odděleného z 
pozemku parc. č. 489/1 k. ú. Lysolaje do správy MČ 

Praha-Lysolaje 

9) Žádost o dodatek k nájemní smlouvě na pozemek parc. 
č. 503/2 k. ú. Lysolaje 

10) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 

lokality – Nová radnice 

11) Schválení smlouvy o zajištění přeložky zařízení 

distribuční soustavy PREdistribuce – Nová radnice 

12) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti na pozemku parc. č. 490/2 k. ú. Lysolaje 

13) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku 

parc. č. 523 k. ú. Lysolaje – katodová ochrana  

14) Pronájem sálu hasičské zbrojnice na pořádání 

rekvalifikačních kurzů obsluh motorových pil jednotek 

SDH 

15) Vyúčtování účelových dotací za rok 2020 

16) Rozpočtová opatření 

17) Zprávy komisí  

18) Organizační, různé 

19) Diskuse 

 

 



 

 

UPOZORNĚNÍ 

 
Na základě Usnesení Vlády ČR dojde k následujícím opatřením při 

konání zasedání: 

 

 Členové zastupitelstva a zástupci veřejnosti budou dodržovat 

mezi sebou odstup nejméně 2 metry a musí použít ochranné prostředky 

dýchacích cest. 

 

 

 

Praha, 31. března 2021    

 

 

   

 

 


