
  
 

Zápis z 9. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 11. 11. 2015 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod. 
 
Přítomni: pí Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková , pí Martina Havlíková, RNDr. Jana Plamínková, pí 
Magdalena Pávová,  Ing. Simona Strauchová, Ing. Ondřej Mika,Ing. Petr Andres, Mgr. Jana Novotná 
Omluveni: p.Michal Láznička,Ing. František Polák 
 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Program: 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Výběrové řízení na stavbu tělocvičny 
3. Různé 

 
Program byl schválen jednohlasně.  
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu  
Do návrhové komise byly navrženy pí Hollmannová a pí Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing.Andres a pí Pávová - zvoleni jednohlasně 
 
K bodu 2) programu-výběrové řízení na stavbu tělocvičny 
 
-zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na dodavatele na výstavbu tělocvičny s vítězem výběrového řízení 
Usnesení č.117/9/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 3) programu-různé 
-rozpočet MČ Praha-Slivenec bude navýšen v příjmové a výdajové části o 285.100,00 Kč. Jedná se o účelovou 
neinvestiční dotaci, schválenou Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne  2. 11. 2015. Dotace je určena na dokrytí nákladů 
na integraci žáků ZŠ Slivenec pro období 01. 08. 2015 – 31. 12. 2015. 
Usnesení č.118/9/2015 – přijato jednohlasně 
 

-zastupitelé neschválili návrh na změnu územního plánu pro pozemek parc. č. 388/1, k.ú. Holyně ze ZMK (zeleň 
městská a krajinná) a NL (nelesní zeleň) na OB-B (čistě obytné). 
Usnesení č. 119/9/2015 – přijato jednohlasně 
 

-zastupitelé schválili každoroční udělování  „Čestného uznání MČ Praha-Slivenec“ občanům, kteří se významně 
angažují pro rozvoj občanské společnosti. Morální ocenění bude spojeno i s finanční odměnou. Pravidla pro 
podávání návrhů budou zveřejněna na www stránkách MČ 
Usnesení č. 120/9/2015 – přijato jednohlasně 
 
V 18:35 hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

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

 

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

 

          

    Magdaléna Pávová                   ….…………………………… 

 

 

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


