
  
 

Zápis z 5. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha – 
Slivenec 

ze dne 1. 4. 2019 
 

 
Zasedání bylo zahájeno v 17,50  hod.  
 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Petr  Andres, Martina Havlíková,  

                  Martin Javůrek,  Ing. Jan Schiesser, M.A., Milena Hollmannová, Petr Rada, Bc. Pavel Fryš, 

                  Ing.   František Polák, Mgr. Petr Šimek 
 
 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Program :   
 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Smlouvy  

3. Rozpočet  

4. Výběrové řízení na jídelnu 

5. Schválení účetní závěrky MČ a účetní závěrky ZŠ a MŠ 

6. Dotace 

7. Územní plán 

8. Souhlasné prohlášení 

9. Různé  
 

  

Program byl schválen jednohlasně. 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
 

K bodu 1) programu – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
Do návrhové komise byli navrženi: p. Martina Havlíková, Martin Javůrek   - zvoleni jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: p. Ing. Petr Andres, Bc. Pavel Fryš - zvoleni jednohlasně 
 

 

K bodu 2 programu – Smlouvy 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Mediciman, s.r.o., zastoupené 

MUDr. Jozefem Čupkou, na prostory ordinace praktického lékaře s čekárnou v 1.NP budovy 

K Holyni 315, Praha 5 – Slivenec za cenu 1.000,-Kč/měsíc + služby a pověřuje starostku 

uzavřením smlouvy. 

 

- Diskuse:  

p. Schiesser: Jelikož cena není standardní, navrhuje do usnesení doplnit znění: „Cena zohledňuje 

potřebnost lékařské péče v MČ Praha – Slivenec.“ 

 

 

           Usnesení č. 59/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.3  k nájemní smlouvě ze dne 25.9.2009 se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., kterým se prodlužuje doba nájmu do 

31.3.2024 za stávajících podmínek, a pověřuje starostku jeho podpisem. 
 



 

           Usnesení č.60/5/2019 – přijato jednohlasně 

 
 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 315 

s panem Ivo Zemanem na 2x5 hod/týdně za cenu 1000,-Kč/měsíc. 

 

            Usnesení č.61/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 315 s paní 

Lenkou Lochmanovou na 2x5 hod/týdně za cenu 1000,-Kč/měsíc. 

 

           Usnesení č. 62/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Andreou Krenželokovou na pronájem 

zasedací místnosti v budově úřadu MČ na 5 hod týdně za cenu 500,-Kč/měsíc 

 

Usnesení č. 63/5/2019 – pro 10, proti 0, zdržel se 1 

 

 

K bodu 3 programu – Rozpočet 

 

 

- Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 19/3/2018 ze dne 17.12.2018 a  schvaluje správné znění 

I. rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2019, včetně povinných příloh, v celkové výši 

příjmů 25 680 000,- Kč a výdajů 35 680 000,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 10 000 000,- Kč 

bude dofinancován přes položku 8115. 

II. Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2019- 2024. 

 

Usnesení č. 64/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

 

K bodu 4 programu – Výběrové řízení na jídelnu 
 

- Zastupitelstvo uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve 

správním pavilonu ZŠ Praha 5 - Slivenec“ s vítězem výběrového řízení odkládá.  

- Tento bod byl odložen z důvodu neukončeného výběrového řízení  

-  na 6. mimořádné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 10. 4. 2019  

 

 

 

K bodu 5 programu - Schválení účetní závěrky MČ a účetní závěrky ZŠ a MŠ 

 

- Zastupitelstvo schvaluje řádnou účetní závěrku MČ Praha – Slivenec za rok 2018 včetně jejích 

příloh, které jsou součástí usnesení. 

                                   

Usnesení č. 65/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje  řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – 

Slivenec, Ke Smíchovu 16 za rok 2018, včetně jejích příloh, které jsou součástí usnesení   

      

 Usnesení č. 66/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

 
 



. 

 

                                             
 

                                 

     

  K bodu 6 programu -    Dotace     

 

- Zastupitelstvo schvaluje  navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 11 200,00 Kč. Jedná 

se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Místní lidovou knihovnu, schválené usnesením 

Zastupitelstva HMP č.4/61 ze dne 28. 2. 2019  

 

Usnesení č. 67/5/2019 – přijato jednohlasně                      
 

                                          

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 9 944 100,00 Kč. 

Jedná se o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace  - spolupodílů z EU v rámci OPP-

PR na akci Odborná jazyková učebna ZŠ a MŠ Praha – Slivenec (ORG 2360548) ve výši 1 185 

300,00 Kč, na akci Slivenecká škola objevuje, ZŠ a MŠ Praha - Slivenec (ORG 2451245) ve výši 

440 600,00Kč a na akci Navýšení kapacity MŠ Praha – Slivenec (ORG 2531301) ve výši 8 318 

200,00 Kč, schválené usnesením Zastupitelstva HMP č.4/2 ze dne 28 .2. 2019. 

 

            Usnesení č. 68/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 198 200,00 Kč. 

           Jedná se o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace  - spolupodílů z EU v rámci OPP-PR     

          na akci Odborná jazyková učebna ZŠ a MŠ Praha – Slivenec (ORG 2360548), schválené usnesením 

Zastupitelstva HMP č.5/2 ze dne 21. 3. 2019. 

 

       Usnesení č. 69/5/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 14 824 200,00 Kč. 

          Jedná se o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2018, které schválilo  

          Zastupitelstvo HMP usnesením č.5/12 ze dne 21 .3 . 2019. 

 

       Usnesení č. 70 /5/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 15 000 000,00 Kč.  

          Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace na akci Zkapacitnění a modernizaci ZŠ a MŠ Praha   

         - Slivenec (ORG 80483) ve výši 7 000 000,00 Kč a Park Granátová (ORG 80259) ve výši  

         8 000 000,00 KČ, schválené usnesením Zastupitelstva HMP č.5/13 ze dne 21. 3. 2019. 

         Diskuse: 

         p. Schiesser žádá z důvodu navýšení rozpočtu a dotací o vypracování nové tabulky rozpočtu. 

 

          Usnesení č. 71 /5/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

          Usnesení č. 72 /5/2019 – přijato jednohlasně 
 

                                  

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 171 500,00 Kč.  

Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu z programu „Částečné 

vyrovnání mezikrajových rozdílu v odměňování pedagogických pracovníku MŠ, ZŠ, SŠ, 

konzervatoří a školních družin v roce 2019“, kterou schválila Rada HMP usnesením č. 412 ze dne 

11.3.2019 



- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 225 000,00 Kč.  

 Jedná se o poskytnutí podílu z obdrženého obvodu z výherních hracích automatů, kterou schválilo 

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 5/11 ze dne 21. 3. 2019 (rozdělení do rozpočtu dle 

přiložené tabulky č.2).  

 

Usnesení č. 73 /5/2019 – přijato jednohlasně  

 

 

 

K bodu 7 programu – Územní plán  
 

- Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou využití pozemků parc. č. 1183/1 a 1183/2 v  k. ú. 

Slivenec, dle přiložené situace, ze ZMK na OB, o kterou požádali manželé Rejzkovi, protože 

se jedná o celoměstský systém zeleně. Komise pro územní rozvoj změnu jednohlasně 

nedoporučila.  

 

           Usnesení č.  74/5/2019 – pro 10, proti 0, zdržel se 1 

 

 

K bodu 8 programu – Souhlasné prohlášení 

 
- Zastupitelstvo schvaluje uzavření souhlasného prohlášení duplicitních vlastníků s panem Janem 

Dudkem, panem Janem Prokůpkem a paní Mgr. Evou Reichovou na vyřešení vlastnictví pozemků 

parc.č. 313/2 a 407/3, k.ú. Holyně. 

 

           Usnesení č. 75 /5/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření souhlasného prohlášení duplicitních vlastníků s panem 

Zdeňkem Brejchou, panem Janem Růžičkou, paní Evou Brejchovou a paní Janou Tučkovou na 

vyřešení vlastnictví pozemků parc. č. 291/2 a 404/2, k.ú. Holyně . 

 

          Usnesení č. 76 /5/2019 – přijato jednohlasně 
¨ 

 

 

K bodu 9 programu -  Různé 

 
- Zastupitelstvo stanovuje, dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., výši měsíčních odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva MČ Praha – Slivenec takto:  

            za výkon funkce člena zastupitelstva – 1808 Kč; 

            za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, člena komise nebo zvláštního orgánu – 3013 Kč; 

            za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise nebo zvláštního orgánu – 3616  

            Kč; 

           za výkon funkce místostarosty – 32 541 Kč.  

           Při souběžném výkonu více funkcí se poskytne souhrnná odměna v plné výši za nejvyšší funkci a   

           za každou další funkci ve výši 50 % v souladu s výše uvedeným nařízením vlády.  

           Tímto usnesením se v plné míře zrušuje usnesení č. 4/1/2018.  

 

         Usnesení č. 77 /5/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje záměr rekolaudace nebytového prostoru v čp. 315 (bývalá lékárna) na 

nestátní zdravotnické zařízení. 

 

Usnesení č. 78 /5/2019 – přijato jednohlasně 

 



 

 

 

- Zastupitelstvo zrušuje usnesení č. 315/25/2017 ze dne 11. 9. 2017 a schvaluje záměr směnit část 

pozemku parc.č. 140/1, k.ú. Holyně o výměře  9 m
2
 za část pozemku parc.č. 318/1, k.ú. Holyně o 

výměře 31m
2 

s panem Janem Vaverkou a panem Josefem Vaverkou z důvodu zvýšení bezpečnosti 

a přehlednosti křižovatky Kopanská a Průtažní. 

 

         Usnesení č. 79/5/2019 – přijato jednohlasně    

 

 

Diskuse: 

 

p. Hollmannová vznesla dotaz ohledně počtu členů výborů, zda je konečný (počet 3). Paní starostka 

vysvětlila, že je vše v řešení, záleží na stanovisku právníků.  Dále p. Hollmannová vznesla dotaz na 

předsedy komisí, zda mají v papírové či elektronické podobě Statut našeho jednacího řádu. Oba 

odpověděli, že ano.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ve  18,40 hod. starostka RNDr. Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

Zapsala:  Jana Szilvásiová   …………………………… 

 

 

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

                                  

          

         Bc. Pavel Fryš   ….…………………………… 

 

 

 

 

 

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


