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

ze dne 29. 10. 2018 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod. 

Přítomni:  RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Petr  Andres, Martina Havlíková, Ing. 

František Polák,  Martin Javůrek, Mgr. Petr Šimek, Ing. Jan Schiesser, M.A., Milena Hollmannová, 

Bc. Pavel Fryš, Petr Rada                          
 

Zasedání zahájila a řídila nejstarší členka zastupitelstva MČ Praha-Slivenec paní Milena 
Hollmannová.  

 

Program : 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. 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. Výběrová řízení 

9. Dotace 

10. Rozpočtové úpravy 

11. Různé 

 

Program byl přijat jednohlasně. 

 
Bod 1)  programu - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Jako zapisovatele určila paní Milena Hollmannová paní Bohdanu Růžičkovou a jako ověřovatele 
zápisu  Ing. Petra Andrese a Mgr. Lenku Kudlákovou. 
Hlasování: jednohlasně 

 

Bod 2) programu - složení slibu členů zastupitelstva 

Po složení slibu paní Mileny Hollmannové složili postupně do jejích rukou slib všichni členové 

zastupitelstva a tento všichni stvrdili svým podpisem.  

 

Bod 3) programu – volba volební a návrhové komise 
Do volební a návrhové komise byly navrženy paní Milena Hollmanová a paní Martina Havlíková - 
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  zvolena RNDr. Jana Plamínková 

Usnesení č. 1/1/2018 – přijato 10 pro, 1 proti 

 

Dále již vedla veřejné zasedání starostka Plamínková. 

- místostarostkou MČ Praha-Slivenec, neuvolněnou pro výkon funkce, byla zvolena Mgr. Lenka 

Kudláková 

Usnesení č.2/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

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

Usnesení č. 3/1/2018 – přijato jednohlasně 



 

Bod 5) programu – odměny neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů a komisí 

 

- zastupitelstvo stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-

Slivenec za výkon funkce místostarosty, člena zastupitelstva, předsedy výboru zastupitelstva a 

předsedy komise dle nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a dále při souběžném výkonu funkcí - za nejvyšší 

funkci v plné výši a za každou další funkci ve výši 50 % z nejvyšší možné odměny 

Usnesení č. 4/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

Bod 6) programu - smlouvy 

 

- uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba skladové haly MČ Praha-Slivenec“ se 

spol. Stavební řemesla Zeman s.r.o. 

Usnesení č. 5/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

- uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Rekonstrukce přístupové cesty k areálu Za okruhem“ 

s vítězem výběrového řízení 

Usnesení č. 6/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec žádá Hlavní město Prahu o svěření správy nemovitostí pozemků p. 

č. 222/17 a 169/76 v k. ú. Slivenec 

Usnesení č. 7/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 7) programu – granty 

 

- zastupitelstvo vyhlašuje I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu MČ Praha-Slivenec na rok 2019 

v celkové výši 200 tis. Kč, termín ukončení přijímání žádostí je 14. 12. 2018 do 12:00 hodin. 

Usnesení č. 8/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 8) programu – výběrová řízení 

 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z otevírání obálek a přezkoušení žádostí o účast v užší soutěži o 

návrh na Polyfunkční dům Slivenec, dále schválilo protokol o snížení počtu účastníků z jednání poroty 

a výzvu k podání soutěžních návrhů v užší soutěži o návrh na Polyfunkční dům Slivenec šesti 

vybraným účastníkům 

Usnesení č. 9/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 9) programu – dotace 

 

- schváleno přidělení dotace z EU základní škole a mateřské škole Praha-Slivenec, Ke Smíchovu 16 

v rámci OPP-PR na projekt Slivenecká škola objevuje 

Členové zastupitelstva žádají, aby před dalším schvalováním usnesení, které se týkají přidělených 

dotací základní škole, byla rozsáhlejší specifikace projektů, na které je dotace přidělena. 

Usnesení č. 10/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

- schváleno přidělení účelové neinvestiční dotace na úhradu výdajů na volby do 1/3 Senátu PČR, do 

ZMČ Praha – Slivenec a ZHMP. 

Usnesení č. 11/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

 



 

K bodu 10) programu – rozpočtové úpravy 

 

- rozpočtové úpravy č. 6 dle tabulky 

Usnesení č. 12/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

Zastupitelé se vrátili k bodu 6) programu - smlouvy a prodiskutovali ukončení nájmu 

pronajaté části nemovitosti čp. 315 v ulici K Holyni, kde ordinuje MUDr. Čupka a kde měla 

být otevřena výdejna léků (lékárna), která do dnešního dne nebyla zřízena. Nájemné a služby 

jsou placeny až po upomínkách (v současné době opět dluží), dle smlouvy tímto schváleným 

usnesením začne běžet tříměsíční výpovědní doba společnosti Medicipharm, s.r.o. 
 

Usnesení č. 13/1/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

 

 

V 18,55 hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

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

 

 

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

                

                               

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

 

 

 

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

 

 

 

 


