
  
 

Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 11. 4. 2016 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. 
 
Přítomni: pí Milena Hollmannová,  pí Martina Havlíková, RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Ing. 
Ondřej Mika, Ing. František Polák, p. Michal Láznička, Ing. Petr Andres, Magdalena Pávová, Mgr. Lenka 
Kudláková                                                          
 
Omluveni: Mgr. Jana Novotná 
 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Program: 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Slib zastupitelstva MČ 
3. Smlouvy 
4. Věcná břemena 
5. Výběrové řízení 
6. II. kolo grantů 
7. Revokace usnesení 
8. Dotace 
9. Rozpočtové úpravy 
10. Různé 

 
1.zástupkyně starostky Ing. Simona Strauchová navrhla zrušit bod č.7) revokace usnesení. 
Program se změnou byl  schválen jednohlasně. 
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu  
 
Do návrhové komise byly navrženy pí Hollmannová a pí Havlíková: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Andres a p. Láznička - zvoleni jednohlasně 
 
K bodu 2) programu-slib zastupitelstva 
 
Zastupitelstvu byl přečten nový slib člena zastupitelstva v upraveném znění dle zákona a zastupitelé MČ Praha-
Slivenec ho stvrdili podpisem : 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu hlavního města Prahy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ 
Paní Mgr. Jana Novotná složí slib do rukou starostky na příštím zasedání ZMČ Praha-Slivenec 
 
K bodu 3) programu- smlouvy 
 
-uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 1785/18 v k.ú. Slivenec o velikosti 25 m2

Usnesení č.145/12/2016 - přijato jednohlasně 
 s ŘSD ČR 

 
-prodej pozemků p.č. 395/3 a 395/4 v k.ú. Holyně společnosti PREdistribuce 
Usnesení č.146/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-uzavření nové Smlouvy o výpůjčce s TJ AFK Slivenec, která nahrazuje dosavadní smlouvu 
Usnesení č. 147/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 4) programu- věcná břemena 
 
-uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti užívání pozemku p.č. 1785/18 v k.ú. Slivenec za 
účelem přeložky veřejného osvětlení s ŘSD ČR 
Usnesení č. 148/12/2016 – přijato jednohlasně 



 
 
 
 
-uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 1706,1708 a 1767/17   v k.ú. Slivenec se spol. 
PREdistribuce 
Usnesení č,149/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku p.č. 314/1 k.ú. Holyně se spol. PREdistribuce 
Usnesení č.150/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 5) programu – výběrové řízení 
 
-zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště U Svahu: spol. HRAS - zařízení hřišť za 
cenu 273 413,80 Kč + DPH dle cenové nabídky, na základě provedeného výběrového řízení 
Usnesení č.151/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 6) programu – II. kolo grantů 
 
-zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec vyhlašuje II. kolo účelové dotace z rozpočtu MČ Praha-Slivenec na rok 2016 
dle přílohy „Tematické okruhy a podmínky poskytnutí účelové dotace MČ Praha - Slivenec“ ve výši 100 tis. Kč. 
Ukončení přijímání žádostí je 31. 5. 2016 do 12 hodin. 
Usnesení č.152/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
  
K bodu 8) programu – dotace 
 
-úprava rozpočtu-vratka finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu OPPK-Revitalizace parku 
v centru Slivence v částce 1 184 129,92 Kč 
Usnesení č.153/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na pracovní příležitosti ve výši 
21 100,- Kč 
Usnesení č.154/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
--poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na pracovní příležitosti ve výši  
14 700,- Kč 
Usnesení č.155/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-poskytnutí účelové investiční dotace na akci Energeticky pasivní přístavby MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ ve výši 
14 000 000,- Kč  
Usnesení č.156/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy pro Místní lidovou knihovnu ve výši 9 800,- Kč 
Usnesení č.157/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů ve výši 63 000,- Kč  
Usnesení č. 158/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-grant schválený ZHMP pro ZŠ a MŠ Praha – Slivenec na projekt „Všichni spolu“ ve výši 30 000,- Kč 
Usnesení č. 159/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-poskytnutí účelové neinvestiční dotace určené na dokrytí integrace žáků ZŠ a MŠ Praha - Slivenec 
Usnesení č. 160/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-ponechání nevyčerpané účelové investiční dotace na akci Energeticky pasivní přístavby MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ 
Praha - Slivenec ve výši 11 693 280,- Kč, kterou schválilo ZHMP 
Usnesení č.161/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
-poskytnutí účelové neinvestiční dotace na přípravu a zkoušku ZOZ ve výši 10 000,- Kč 



Usnesení č. 162/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
 
K bodu 9) programu – rozpočtové úpravy 
 
-zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec schválilo rozpočtové úpravy dle tabulky, která je nedílnou součástí usnesení 
Usnesení č. 163/12/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 10) programu – různé 
 
Zastupitelstvu MČ Praha – Slivenec se přišel představit nový správce areálu TJ AFK Slivenec pan Ing. Sedlický. 
 
 
 
 
V 19:00  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

 

 

Zapsala:   Bohdana  Růžičková    …………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Andres                                ……………………………                                        

          

 

       Michal Láznička                         ….…………………………… 

 

 

 

Starostka MČ Praha – Slivenec:  RNDr. Jana Plamínková    ……………………………….. 
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