
  
 

Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 28.11.2016 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.  
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Mgr. Jana Novotná,  Ing. František Polák, 
Magdalena Pávová, Ing.Ondřej Mika, Martina Havlíková, Ing. Petr Andres, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka 
Kudláková, Michal Láznička 
Omluveni:Mgr. Jana Novotná 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Program: 
1.      Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2.      Výběrová řízení 
3.      Smlouvy 
4.      Změny ÚP 
5.      Granty 2017 - I. kolo 
6.      MA 21 
7.      Revokace usnesení 
8.      Dotace 
9.      Rozpočtové úpravy 
10.      Různé  
  
Program byl schválen jednohlasně. 
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu – volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Do návrhové komise byly navrženy pí Hollmannová a pí Havlíková: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Andres a pí Kudláková - zvoleni jednohlasně 
 
K bodu 2) programu – výběrová řízení 
-ZMČ schválilo jednohlasně výběr dodavatele zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Křenkově“ firmu AMIKA 
First,s.r.o. 
Usnesení č.230/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
- ZMČ schválilo jednohlasně výběr dodavatele zakázky „PD na bytový dům v ulici Frančíkova“  Ing. Jana Panocha 
Usnesení č. 231/18/2016 –přijato jednohlasně 
 
- ZMČ schválilo jednohlasně výběr dodavatele zakázky „PD na cyklostezku Slivenec – Řeporyje“ spol. PK Flora 
Usnesení č. 232/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu  3) programu – smlouvy 
- ZMČ schválilo jednohlasně uzavření dodatku č.1 ke smlouvě  se spol.Ingbau CZ,s.r.o, kterým se mění termín 
dokončení výstavby tělocvičny na 9.6.2017 a navyšuje se cena o 778.770,93 + DPH 
Usnesení č. 233/18/2016 –přijato jednohlasně  
 
K bodu 4) programu – změny ÚP 
-ZMČ přesunulo projednání žádosti na změnu koeficientu zastavěnosti ÚP pozemku p.č. 1459/13 k.ú. Slivenec 
z OB-A na OB-B na příští veřejné zasedání tj. 19.12.2016 
 
-ZMČ souhlasilo jednohlasně se změnou využití pozemku p.č. 1759/1 k.ú. Slivenec ze ZP na NL 
Usnesení č.234/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 5) programu – granty 2017 - I.kolo 
-ZMČ vyhlásilo I. kolo grantů na rok 2017 v celkové výši 200 tis. Kč, termín odevzdání žádostí je 31.1.2017 do 
12:00 hodin 
Usnesení č.235/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
 



 
 
 
K bodu 6) programu – místní agenda 21 
-ZMČ schválilo dokument „Projekt Zdravá městská část Praha – Slivenec – deklarace“ 
Usnesení č. 236/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
- ZMČ schválilo dokument „Zápis Veřejné fórum 2016“, jako přehledné určení nejdůležitějších problémů 
udržitelného rozvoje a kvality života k řešení v městské části na základě názoru veřejnosti  
Usnesení č. 237/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
- ZMČ schválilo dokument „Hodnotící zpráva místní Agendy 21 za rok 2015“ jako komplexní přehled činností 
v rámci MA21 městské části 
Usnesení č. 238/18/2016 – přijato jednohlasně 
  
K bodu 7) programu – revokace usnesení 
-revokace usnesení č.177/14/2016 ze dne 25.5.2016 
Usnesení č. 239/18/2016-přijato jednohlasně 
 
-ZMČ zrušilo usnesení č. 233/17/2016 
Usnesení č. 240/18/2016-přijato jednohlasně 
 
K bodu 8) programu – dotace 
-ZMČ schválilo navýšení rozpočtu o 257 600,- Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga 
Usnesení č. 241/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
-ZMČ schválilo poskytnutí dotace ve výši 900 tis. Kč TJ AFK Slivenec,z.s. na spolufinancování akce 
„Rekonstrukce plochy na multifunkční sportoviště“ podpořené grantem hl. m. Prahy 
Usnesení č.242/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 9) programu – rozpočtové úpravy 
-ZMČ schválilo  rozpočtové úpravy č. 7 dle tabulky 
Usnesení č.243/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 10) programu – různé 
-ZMČ schválilo uzavření smlouvy na dodavatele úpravy vzduchotechniky v MŠ na základě výsledku výběrového 
řízení 
Usnesení č.244/18/2016 – přijato jednohlasně 
-ZMČ schválilo návrh Mgr. Kudlákové na udělení Čestného uznání paní knihovnici Ireně Krejčové 
Usnesení č.245/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
-ZMČ schválilo směrnice č.13-Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu 
Usnesení č.246/18/2016 – přijato jednohlasně 
 
V 18:40  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

 

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

 

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

          

    Mgr. Lenka Kudláková                          ….…………………………… 

 

 

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


