
                                                      Zápis  
z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

ze dne 3. 11. 2014 
 

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Přítomni:  Ing. Petr  Andres, Martina Havlíková, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková                              

Michal Láznička, Ing. Ondřej  Mika, Mgr. Jana Novotná, Magdaléna Pávová, RNDr. Jana 

Plamínková, Ing. František Polák, Ing. Simona Strauchová                             
 
Zasedání zahájila a řídila  RNDr. Jana Plamínková.  
 

Program : 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Volba mandátové komise a složení slibu členů zastupitelstva 

3. Volba volební a návrhové komise 

4. Volba starosty, zástupců starosty, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru 

5. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí 

6. Smlouvy 

7. Granty 

8. Dary 

9. Dotace 

10. Rozpočtové úpravy 

11. Různé 
 

Program byl přijat jednohlasně. 

 

Bod 1)  programu - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Jako zapisovatele určila starostka Plamínková  Bohdanu Růžičkovou a jako ověřovatele zápisu  Ing. 
Petra Andrese a pana Michala Lázničku. 
Hlasování: jednohlasně 
 

 

Bod 2) programu - složení slibu členů zastupitelstva 

RNDr. Jana Plamínková složila slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva paní Mgr. Jany Novotné. 

Členové zastupitelstva složili slib do rukou starostky a tento všichni stvrdili svým podpisem.  

 

Bod 3) programu - volba návrhové komise 
Do návrhové komise byly navrženy pí Milena Hollmannová a Mgr. Jana Novotná - zvoleny 
jednohlasně 
 

 

Bod 4) programu - volba starosty, zástupců starosty, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru 

- starostkou MČ Praha-Slivenec, uvolněnou pro výkon funkce, byla jednohlasně zvolena RNDr. Jana 

Plamínková 

Usnesení č. 1/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- první zástupkyní starostky MČ Praha-Slivenec, neuvolněnou pro výkon funkce, byla jednohlasně 

zvolena Ing. Simona Strauchová 

Usnesení č.2/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zástupkyní starostky MČ Praha-Slivenec, neuvolněnou pro výkon funkce byla jednohlasně zvolena 

Mgr. Lenka Kudláková 

Usnesení č.3/1/2014 – přijato  jednohlasně 



- zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor a zvolilo jejich předsedy a členy 

Usnesení č.4/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

Bod 5) programu - odměny 

- zastupitelstvo stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ za výkon 

funkce zástupce starosty, člena zastupitelstva, předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise 

v plné výši, dle nařízení vlády, od vzniku funkce 

Usnesení č.5/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo rozhodlo o udělení finanční odměny místopředsedkyni finančního výboru za práci 

v období od roku 2010 do roku 2014 

Usnesení č.6/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

 

Bod 6) programu - smlouvy 

- zastupitelstvo schválilo navýšení ceny stavby „Rekonstrukce objektu čp. 315 - ordinace lékařů“ o 

částku 788 704,- Kč + DPH 

Usnesení č. 7/1/2014 -  přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo pronájem části pozemku p.č. 1738/1 k.ú. Slivenec za cenu 160,-/m
2
/rok 

Usnesení č. 8/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s spol. Mramorka s.r.o.na pozemek p.č. 94/200 

k.ú. Slivenec o výměře 148 m
2 

Usnesení č. 9/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy se spol. Mramorka s.r.o. na odkup komunikace na 

pozemku p.č. 94/200 v k.ú. Slivenec za cenu 1 tis. Kč, součástí smlouvy je i závazek spol. Mramorka 

s.r.o zaplatit finanční příspěvek na údržbu ve výši 20,- Kč/m
2
/rok 

Usnesení č. 10/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci s pí Skalovou, týkající se projektu dělení 

pozemků v lokalitě Granátová 

Usnesení č.11/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

Bod 7) programu - granty 

- zastupitelstvo vyhlásilo I. kolo na poskytnutí grantů na rok 2015 ve výši 200 tis. Kč, termín ukončení 

přijímání žádostí je 10. 12. 2014 do 18:00 hodin 

Usnesení č. 12/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

Bod 8) programu - dary 

- zastupitelstvo rozhodlo o uvolnění částky 20 tis. Kč na poskytnutí finančních darů občanům 

s nízkými příjmy a občanům nemohoucím v celkové  výši 20 tis. Kč. Tato částka bude rozdělena na 

základě posouzení jednotlivých žádostí sociální komisí 

Usnesení č. 13/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu o 1.500,- Kč přijetím daru na festival Slivenecké Letnice 

2014 

Usnesení č. 14/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

Bod 9) programu - dotace 

- zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu o částku 74 tis. Kč - dotace ve výši 50 % z obdrženého 

odvodu z výherních hracích přístrojů 

Usnesení č. 15/1/2014 – přijato jednohlasně 

 



- navýšení rozpočtu o 241 500,- Kč - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy určená na 

mzdové náklady asistentů pedagoga v základní škole 

Usnesení č. 16/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu o 10 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu z Úřadu práce  

Usnesení č. 17/1/2014 – přijato jednohlasně  

 

- zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu o 11 600,-Kč - účelová neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu z Úřadu práce 

Usnesení č. 18/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu o dotaci na volby ve výši 51 600,- Kč 

Usnesení č. 19/1/2014 – přijato jednohlasně  

 

 

Bod 10) programu – rozpočtové úpravy 

- rozpočtové úpravy č. 6  - v tabulce rozpočtových úprav byly shledány chybné údaje, po opravení 

některých částek byla tabulka předložena ke schválení 

Usnesení č. 20/1/2014 – přijato jednohlasně 

 

Paní starostka občanům a členům zastupitelstva sdělila skvělou zprávu o tom, že  Rada hl.m. Prahy 

schválila rekonstrukci ulice K Holyni. Letos se  začne dešťovou kanalizací, na jaře příštího roku 

vlastní rekonstrukcí ulice. 

 

 

 

V 18,55 hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

Zapsala: B. Růžičková    ……………………………… 

 

 

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

                

                                 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


