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Městská část Praha-Lysolaje 

Zastupitelstvo městské části 

USNESENÍ 

22. zasedání Zastupitelstva 

konaného dne 12. ledna 2022, od 18:00 hodin 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

PRAHA-LYSOLAJE 
Usnesení č. 1/22/2022  

s c h v a l u j e program 22. zasedání Zastupitelstva městské části 

Praha – Lysolaje:  

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Schválení rozpočtu Městské části Praha–Lysolaje na rok 2022 

4. Vyúčtování Sociálního fondu za rok 2021 

5.  Schválení zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 490/2 k. ú. 

Lysolaje  

6. Schválení zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 489/6 k. ú. 

Lysolaje  

7. Rozpočtová opatření 

8. Zprávy komisí  

9. Organizační, různé 

10. Diskuse 

 

Usnesení č. 2/22/2022 

s c h v a l u j e bez výhrad 

1. rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2022 a jeho závazné 

ukazatele: 

objem příjmů ve výši    83.572.500 Kč 

objem výdajů ve výši    83.572.500 Kč 

rozdíl příjmů a výdajů ve výši     0 Kč 

2. závazný ukazatel rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní 

škola Járy Cimrmana Lysolaje, která v roce 2022 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 1.700.000 Kč. 

3. závazný ukazatel rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Mateřská 

škola Pampeliška, která v roce 2022 obdrží z rozpočtu městské části 

Praha – Lysolaje příspěvek podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 
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250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 500.000 Kč. 

4. finanční plán hospodářské činnosti městské části Praha - Lysolaje 

na rok 2022  

výnosy celkem ve výši      1.640.700 Kč 

náklady celkem ve výši        20.000 Kč 

podíl na DPPO HMP        300.000 Kč 

výsledek hospodaření ve výši (zisk)       1.320.700 Kč 

5. návrh rozpočtového výhledu městské části Praha-Lysolaje do roku 

2027, který tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu z 22. zasedání 

Zastupitelstva městské části Praha - Lysolaje. 

Usnesení č. 3/22/2022 

s c h v a l u j e  vyúčtování Sociálního fondu za rok 2021, které 

tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva 

Městské části Praha- Lysolaje. 

 

Usnesení č. 4/22/2022 

s c h v a l u j e  návrh smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku 

parc. č. 490/2 v k.ú. Lysolaje s panem Martinem Hrachovcem a paní 

Zsuzsannou Hrachovcovou oba trvale bytem Petrská 1161/24, Nové Město, 

11000 Praha 1, který tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu z 22. 

zasedání Zastupitelstva Městské části Praha–Lysolaje. 

 

Usnesení č. 5/22/2022 

s c h v a l u j e  návrh smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku 

parc. č. 489/6 v k.ú. Lysolaje se společností CETIN a.s., se sídlem: 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, který tvoří přílohu č. 8 

originálu zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha–

Lysolaje. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 14. ledna 2022 

 

Zapisovatel:  Ing. Tomáš Mokrejš v.r.  dne 19.1.2022 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Jan Pravda  v.r.   dne 19.1.2022 

 

 

   Ing. Miloš Šimon v.r.   dne 19.1.2022 

 

V Praze dne 19. 1. 2022      

             

        Ing. Petr Hlubuček  

             starosta 


