
  
 

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 25. 5. 2016 

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

Program: 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Rozpočtové úpravy 

3. Závěrečný účet 

4. Schválení účetních závěrek 

5. Nové kolumbárium-ceník 

6. 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 Novotná a pí Havlíková: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing.Strauchová a Ing. Polák - zvoleni jednohlasně 
 

K bodu 2) programu-rozpočtové úpravy 

 

-rozpočtové úpravy č.3 dle tabulky 

Usnesení č.174/14/2016 – přijato jednohlasně 

 

-navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové části o 14 700,- Kč-účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

z Úřadu práce 

Usnesení č.175/14/2006- přijato jednohlasně 

 

-dar od RC Pecka o.s. ve výši 100 000,- Kč na festival Slivenecké Letnice 2016 

Usnesení č. 146/14/2016 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 3) programu- závěrečný účet 

 

-zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MČ Praha-Slivenec za rok 2015 a schválilo 

závěrečný účet hospodaření MČ za rok 2015 s tím, že byly zjištěny méně závažné chyby, které budou dle pokynů 

odstraněny 

Usnesení č.177/14/20106 – přijato jednohlasně 

 

K bodu 4) programu- schválení účetních závěrek 

 

-zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec schválilo řádnou účetní závěrku MČ Praha-Slivenec za rok 2015 

Usnesení č. 178/14/2016 – přijato jednohlasně 

 

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

za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku 

Usnesení č.179/14/2016 – přijato jednohlasně 

 

 

 



 

 

 

 

K bodu 5) programu – nové kolumbárium-ceník 

 

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo ceny za schránky v novém kolumbáriu na hřbitově v Praze-Slivenci, 

Višňovka, které stanoví Usnesení č.9/2005. Schránky v novém kolumbáriu jsou všechny na 4 urny, tj. dle usnesení 

č.9/2005 kolumbární schránka na 4 urny se pronajímá za 4 100,- Kč / 10 let. 

 

 

 

K bodu 6) programu –různé 

V 17:20 přišla pí Milena Hollmannová 

 

-zastupitelstvo schválilo podání žádosti do OPPPR na vybudování komunitního centra  Na Půdě pro seniory včetně 

vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do nově rekonstruovaného prostoru půdy. Vyhodnocení přijatých 

žádostí a příp. zahájení realizace projektu bude nejdříve ve II. čtvrtletí 2017. 

Usnesení č. 180/14/2016 – přijato jednohlasně 

 

 

 

 

V 17:30  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Simona Strauchová                            ……………………………                                        

          

 

    Ing. František Polák                               ….…………………………… 

 

 

 

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


