
  
 

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 25. 5. 2017 

 
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod.  
 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Mgr. Jana Novotná, Martina Havlíková, Ing. Petr 
Andres, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková,  Mgr. Jana Novotná, p. Michal Láznička, Magdalena 
Pávová, Ing. Ondřej Mika, Ing. František Polák 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 

Program: 

 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Smlouvy 

3. Věcná břemena 

4. Výběrová řízení 

5. Dotace 

6. Granty II. kolo 

7. Rozpočtové úpravy 

8. Závěrečný účet  

9. Schválení ročních závěrek  

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 Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Láznička a p. Andres - zvoleni jednohlasně 
 

K bodu 2) programu – smlouvy 

 

-ZMČ schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s spol. Ingbau CZ 

Usnesení č.284/23/2017 – přijato jednohlasně 

-schválilo uzavření smlouvy o dílo n zakázku „Úpravy větracího systému s rekuperací v MŠ Praha 5, Ke Smíchovu 

16“, firmu Ingbau CZ 

Usnesení č. 285/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

K bodu  3) programu – věcná břemena 

-ZMČ schválilo uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 321/1 a 321/3 v k. ú. 

Holyně se spo. PREdistribuce a.s. 
Usnesení č. 286/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

Bod 4) výběrová řízení 

Ing. Musilová konstatovala, že se do výběrového řízení na vybudování výtahu a přestavbu půdy úřadu MČ Praha-

Slivenec nikdo nepřihlásil. Žádné usnesení nebylo přijato. 

 

 

Bod 5) programu – dotace 

-dotace na dokrytí integrace žáků pro ZŠ v částce 824 000,- Kč 

Usnesení č. 287/23/2017 – přijato jednohlasně 

-dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti školství ve výši 235 800,- Kč 

Usnesení č.288/23/2017 – přijato jednohlasně 

-dotace na zkoušku ZOZ ve výši 10 tis. Kč 

Usnesení č.289/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

 

 



 

 

-dotace pro ZŠ, finanční prostředky v rámci grantového programu v oblasti primární prevence ve školách – Všichni 

spolu ve výši 30 tis. Kč 

Usnesení č. 290/23/2017 – přijato jednohlasně 

-dotace v rámci Operačního programu Praha-pól růstu na akci Komunitní centrum Na půdě ve výši 1 556 000,- Kč 

Usnesení č. 291/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

 

Bod 6) programu – granty 

-ZMČ schválilo přidělení finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč určených na  II. kolo grantů v oblasti kultury a 

sportu těmto subjektům: Real Holyně, TJ AFK Slivenec, Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec, RC Pecka, 

Petra Siganová, Farnost Slivenec 

Usnesení č. 292/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

Bod 7) programu – rozpočtové úpravy 

-ZMČ schválilo rozpočtové úpravy č. 4 dle tabulky, která je nedílnou součástí usnesení 

Usnesení č.293/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

Bod 8) programu  - závěrečný účet 

-ZMČ schválilo závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Slivenec za rok 2016 bez výhrad 

Usnesení č.294/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

Bod 9) programu – schválení ročních závěrek 

-ZMČ schválilo řádnou účetní závěrku MČ Praha-Slivenec za rok 2016 

Usnesení č.295/23/2017 – přijato jednohlasně 

-ZMČ schválilo řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Slivenec, Ke Smíchovu 16, za rok 

2016 

Usnesení č.296/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

 

Bod 10) programu – různé 

-ZMČ schválilo přijetí darů na hudební festival Slivenecké Letnice 2017 od sponzorů ve výši 101 500,- Kč 

Usnesení č.297/23/2017 – přijato jednohlasně 

-ZMČ zásadně nesouhlasí s výstavbou a provozem Betonárny Slivenec na p.č. 1743/7 v k. ú. Slivenec, kterou chce 

postavit společnost České štěrkopísky,s.r.o. 

Usnesení č. 298/23/2017 – přijato jednohlasně 

 

 

V 18:55  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:   p. Michal Láznička                          ……………………………                                        

         

      Ing. Petr Andres                           ….…………………………… 

 

 

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


