
 
 
  
 

Zápis 
 z 13. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

ze dne 16. 12. 2019 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18,04  hod.  
 
 
Přítomni:  RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Martina Havlíková,  

Ing. Jan Schiesser, M.A., Bc. Pavel Fryš, Mgr., Petr Rada, Mgr. Petr Šimek,  
Milena Hollmannová, Martin Javůrek, Ing.  František Polák, Ing. Petr Andres 

 
 
 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Paní Hollmannová vznesla připomínky  k zápisu z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 4. 11. 2019. 
 
Původní znění bodu 8 – Různé 

- Pí Hollmannová vznesla připomínky, týkající se parku Granátová. Veškeré připomínky a dotazy 

byly zodpovězeny přímo na zasedání. 
 
pí. Hollmannová požaduje upravit zápis:  

- žádá o tiskovou opravu v příštím Sliveneckém mramoru, týkající se ceny za park Granátová. Ve 

Sliveneckém mramoru č. 5 byla na titulní straně uvedena pouze část ceny, kterou realizovala společnost 

Gardenline, s.r.o. Celková cena za park Granátová se však blíží částce 30 mil. Kč. Další dotazy byly 

zodpovězeny přímo na zasedání. 

 

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 7 zdrželo 

 

Návrh nebyl přijat 

 

V 18:15 přišel pan Polák 

 
 
Pí Hollmannová navrhuje změnu programu takto: 
 

1. Program 

2. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva starostky a předsedů komisí 

4. Projednání zápisů z kontrol  provedených kontrolním a finančním výborem zastupitelstva 

MČ Praha-Slivenec 

5. Rozpočet MČ na rok 2020 a střednědobý výhled  

6. Dotace  

7. Bezúplatný převod vybavení MŠ Frančíkova  

8. Dary 

9. Rozpočtové úpravy č. 6 

10. Granty 

11. Stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům 

12. Pověření místostarostky činnostmi na úseku samostatné působnosti 

13. Sociální výpomoc 

14. Návrh ocenění 



15. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva 

16. Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha-Slivenec (a občanů, kteří vlastní na území 

MČ Praha-Slivenec nemovitost) 

17. Různé 

 

Pro 1, proti 8, zdržel 2 

Protinávrh nebyl přijat 

 
 

Program 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva starostky a předsedů komisí 

3. Rozpočet MČ na rok 2020 a střednědobý výhled  

4. Dotace  

5. Bezúplatný převod vybavení MŠ Frančíkova  

6. Dary 

7. Rozpočtové úpravy č. 6 

8. Granty 

9. Stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům 

10. Sociální výpomoc 

11. Návrh ocenění 

12. Různé 

 

Pro 10, proti 1 

Program jednání byl schválen 

 

 

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

K bodu 2 – Zpráva starostky, předsedů výborů a komisí 
 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, 

Vítám vás na posledním  zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec v končícím roce 2019. 

Mám-li tento rok bilancovat, tak byl pro naši městskou část velmi úspěšný. Úspěšně jsme realizovali tři 

velké vlastní investiční akce - rekonstrukci jídelny a kuchyně, výstavbu nové školky a dokončení parku 

Granátová, na které se podařilo získat dotace z magistrátu i z operačních programů, takže jsme tyto velké 

stavby v hodnotě téměř 70 mil. Kč finančně zvládli.  

Kromě toho máme za sebou i bezpočet menších akcí, jako je hřiště Na Louži v Holyni, nová hala pro 

uskladnění naší techniky v Granátové, rekonstrukce ulice U Vápenice, stavba nových cest za okruhem 

(podél skládky Svoboda a k novému lesíku), rekonstrukce přízemí našeho úřadu, kde vznikla nová úřední 

místnost, či úpravy hřbitova.  Rozeběhla se i výstavba cesty do Řeporyjí, na kterou se obzvlášť těším, 

protože umožní se bezpečně pěšky nebo na kole dostat do sousední městské části. Bohužel jsme zatím 

nezískali od Křižovníků pozemek na vybudování cesty od křižovatky s ulicí K Barrandovu k Austisu, což 

bezpečnost nové cesty zatím poněkud kazí, ale doufám, že v příštím roce tento nedostatek napravíme.  

A hlavně se udála jedna věc, na kterou tu všichni již mnoho let čekáme: naše hlavní komunikace (Ke 

Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce a Do Chuchle) se v létě dočkaly stavebního povolení! Akce je 

kompletně v režii investičního odboru Hlavního města Prahy. Nyní musí nejprve Rada HMP a posléze i 

Zastupitelstvo HMP schválit tzv. záměrový tisk, což očekávám, že se stane v lednu. Zároveň již 

vysoutěžená firma DIK zpracovává dokumentaci pro výběr zhotovitele, která bude hotová v únoru 

(možná jste si všimli, že tady v listopadu pobíhali jedinci s teodolity a zaměřovali naše ulice). Posléze se 



musí vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele zakázky, což moc rychlé nebude. Nicméně v druhé polovině 

příštího roku by se mohlo začít. Rekonstrukce bude trvat 4-5 stavebních sezón, vzhledem k tomu, že musí 

být vždy zajištěna dopravní obslužnost, a vzhledem k tomu, že Slivenec nemá moc objízdných tras. 

Nicméně poté by už konečně měla být všude dešťová kanalizace, takže chodci nebudou ocákáváni 

sprškami špinavé vody od projíždějících aut, chodníky, po kterých se dá chodit, a ulice se slušným 

povrchem.  

Stavební povolení na rekonstrukci ulic už má i lokalita Habeš, kde se ho podařilo získat neobyčejně 

rychle.  Investiční odbor magistrátu se také snaží dále posouvat lokalitu jihozápadního Slivence, kde nyní 

usiluje o stavební povolení. U  chodníku do Lochkova vyvstaly problémy s jedním z majitelů pozemků na 

lochkovské straně – nyní se to intenzivně řeší. Na jaře se začne stavět chodník k tramvaji a Kauflandu, 

který již získal stavební povolení.  

Dokončili jsme architektonickou soutěž na Polyfunkční dům a vybrali vítěznou firmu Bod Architekti, 

která už odevzdala studii obou objektů. Nyní k tomu dáváme připomínky. V příštím roce doufám získáme 

stavební povolení a další rok bychom mohli stavět, pokud seženeme finance. Projekt rozšíření školy je už 

podaný na stavebním úřadě a čeká na stavební povolení.  

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo výstavbu protihlukové stěny na Habeši. Tato stěna díky tomu, že je 

vysoká, opravdu docela účinně chrání před hlukem – na rozdíl od velmi nízké původní stěny, která 

pronikání hluku do Slivence prakticky vůbec nebrání. Proto budeme usilovat o její zvýšení.   

Velmi intenzivně jsem se v poslední době zajímala o výstavbu tramvaje a Kauflandu. Tramvaj získala 

stavební povolení na tzv. nultou etapu, což je úprava točny a prvních 40 metrů kolejí. Vzhledem 

k obrovskému a sofistikovanému odporu obyvatel Kaskád 3 je to nesporný úspěch. Výstavbě 1. etapy do 

zastávky Holyně nyní brání prakticky už jen developer Ekospol, ale i zde podle slov generálního ředitele 

DP Ing. Witowského už směřují k dohodě. Výstavbě Kauflandu zatím brání nedohoda s Dopravním 

podnikem – proč se zatím nedohodli, je záhadou nejen pro mě, ale i pro některé lidi v Dopravním 

podniku. Každopádně se konečně začala intenzivně připravovat i 2. etapa, tedy ze zastávky Holyně do 

zastávky Slivenec. Tak doufám, že ten chodník, co na jaře vznikne, nezůstane dlouho opuštěný.  

Co se týče pronájmu objektů ve správě městské části, tak se po delší době v centru opět otevřela kavárna, 

tentokrát pod názvem Bistro zastávka. Věřím, že si tam najdete cestu, protože kavárna se u nás udrží, jen 

když bude mít dost zákazníků. Prostor působí příjemně a ceny jsou příznivé, tak neváhejte. Rovněž se 

nám podařilo konečně smysluplně pronajmout prostor, kde měla být původně lékárna. Nyní tam působí 

fyzioterapeutky, k nimž se už můžete objednávat, stejně jako k lékaři MUDr. Čupkovi.  Objekt bývalé 

školky a drogerie je tak konečně celý smysluplně využíván.  

 

 

 

 

Kulturní komise 

Mgr. Lenka Kudláková 

Poděkovala všem, kteří přiložili ruku k dílu při adventních akcích a oVánočním jarmarku. Pozvala 

všechny na poslední adventní koncert 18. 12. 2019. - Pražský vokální soubor ENSEMBLE HILARIS . 

 

Dopravní komise 

Ing. František Polák 

Informoval o schůzce dopravní komise, kde se zaobírala dopravní situací. Dále proběhlo  pokračování 

parcitipativního plánování, které se uskutečnilo za přítomnosti veřejnosti 20. 11. 2019. Komise doporučila 

v ulici V Lipkách úpravy formou dopravního značení a osazení dílčích zpomalovacích prvků. 

 

Kontrolní výbor 

Mgr. Petr Šimek 

Kontrolní výbor se sešel 11. a 25. 11. 2019 za účelem kontroly smluv, plnění usnesení, týkající se 

výstavby parku Granátová. Proběhla fyzická kontrola všech smluv i faktur. Vše bylo v pořádku. Cena za 

park je cca 30 mil korun. Téměř vše je hrazeno z dotací. 

 

Diskuse: 

Pí Hollmannová požadovala, aby ZMČ vzalo na vědomí zprávy výborů ZMČ, neboť to ukládá zákon. 

Starostka vysvětlila, že ani zastupitelstvo HMP tyto zprávy výborů neschvaluje, neboť výbory jsou 

poradními,,nikoli kontrolními orgány zastupitelstva, čímž ji po právní stránce podpořil tajemník úřadu. 



Občan se dotázal, zda při zjištění nedostatků výbory by ZMČ konalo. Předseda KV ji ujistil, že tento 

nedostatek by byl ZMČ projednán. 

Pí Hollmannová považuje za nedostatek nedořešenou údržbu parku Granátová, starostka  vysvětlila, že 

tato problematika není obsahem zprávy kontrolního výboru. 

 

Sociální komise 

Martina Havlíková 

Komise se sešla k posouzení žádostí o příspěvek na sociální výpomoc. Byli jsme překvapeni, jak málo 

občanů o tento  příspěvek žádá. V letošním roce si požádali pouze 2 občané. 

 

Grantová komise 

Mgr. Lenka Kudláková (zastupovala paní Novotnou) 

 

Grantová komise se sešla za účelem rozdělení  příspěvků z 1. kola grantů. V letošním roce se rozhodovalo 

dle nových pravidel, které všechny organizace akceptovaly. Částky byly rozdělovány i dle počtu členů v 

dané organizaci. 

 

 

K bodu 3 – Rozpočet MČ na rok 2020 a střednědobý výhled 

Zastupitelstvo    schvaluje                                                                                                                                                           

I. rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2020, včetně povinných příloh, v celkové výši 

příjmů 32 394 000,- Kč a výdajů 32 394 000,- Kč.  

II. Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2020- 2025. 

 

Usnesení č. 150/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

K bodu 4 – Dotace 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 900 000 Kč. Jedná se 

o poskytnutí účelové investiční dotace na Obnovu historických cest v MČ Praha - Slivenec (ORG 

81193) v částce 1 400 000 Kč a investiční dotaci na Výkup pozemku par.č. 1767/80 v k. ú 

Slivenec (ORG 81194) v částce 500 000 Kč. 

Dále změnu charakteru již přijaté neinvestiční dotace - Obnova historické cesty mezi Slivence a 

Řeporyjemi, na investiční dotaci - Obnova historických cest v MČ Praha – Slivenec (ORG 

81193) částka 400 000 Kč, změna charakteru již přijaté neinvestiční dotace – Výsadba Slivence, 

na investiční dotaci - Obnova historických cest v MČ Praha – Slivenec (ORG 81193) částka 

500 000 Kč, schválené usnesením Zastupitelstva HMP č.11/9 ze dne 14.11.2019. (Přílohou 

tabulka rozpočtových úprav) 

 

Diskuse 

Pí Hollmanová se dotázala, zda dotace pokrývají celou kupní cenu. Starostka odpověděla, že 

téměř ano. 

- Usnesení č.151/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 2 120 500  Kč. Jedná se 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na EU –Šablony II ZŠ a MŠ Slivenec Ke Smíchovu 16, 

Slivenec, schválené usnesením Radou HMP č.2783 ze dne 9.12.2019. (Přílohou tabulka 

rozpočtových úprav) 

 

Usnesení č.152/13/2019 schváleno jednohlasně 



 

                                       

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 303 000  Kč. Jedná se o 

poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů, kterou schválilo 

Zastupitelstvo HMP usnesením č.12/40 ze dne 13.12.2019. (Přílohou tabulka rozpočtových úprav)  

 

Usnesení č.153/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

 

K bodu 5 - Bezúplatný převod vybavení MŠ Frančíkova  
 

- Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod vybavení MŠ Frančíkova v hodnotě  90 699,42 Kč, 

dle přiloženého seznamu, na ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16.   

 

Usnesení č.154/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

 

K bodu 6 - Dary 

                                             

- Zastupitelstvo schvaluje přijetí darů ve výši 30 000,-Kč od firmy Enprag s.r.o., určených na 

kulturu a 30 000,-Kč od firmy LB MINERALS s.r.o., určeních na kulturu, na základě darovacích 

smluv. Dar za Komunální projekt roku „park Granátová“ve výši 20 000,-Kč.(Proúčtování na 

rozpočet v tabulce č.6) 

 

Usnesení č.155/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

 

K bodu 7 – Rozpočtové úpravy č.6 
          

-   Zastupitelstvo schvaluj rozpočtové opatření č. 6 dle přiložené tabulky. 

 

Usnesení č.156/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

K bodu 8 - Granty 

 

- Zastupitelstvo schvaluje přidělení finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč určených na I. 

kolo grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2020 subjektům: 

Slivenecký akordeonový soubor, z. s.   ……………            3 000,-     Kč 

koncert akordeonového souboru 

TJ AFK Slivenec, z. s.  …………………………………….….         162 000,-  Kč 

provoz a údržba sportovního areálu 

Oblastní spolek ČČK Praha 1    ……..……………………….         19 000,-     Kč 

zdravotnický kroužek 

Oblastní spolek ČČK Praha 1       ………………..…………….      10 000,-   Kč 

turistický kroužek Jiskra 

RC Pecka, z. s.         ………………..…………………………..…      45 000,-      Kč 

pravidelná roční činnost + jednorázové akce 

Unie rodičů, rada rodičů ZŠ Slivenec         ………………… ….     15 000,-          Kč 

zahradní slavnost 



Českomoravský svaz chovatelů poštovních     ………………..        21 000,-     Kč 

holubů MS Slivenec, 

 celoroční aktivity spolku 

 

Spolek MKMŽ Slivenec         ………………..……………………    19 000,- Kč 

Modelářský kroužek modulové železnice – celoroční činnost 

Petra Siganová         ………………………………………………. 6 000,- Kč 

Noc kostelů 2020 

 

Celkem                        300 000,-  Kč 

 

 

Usnesení č.157/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

K bodu 9 - Stanovení výše odměn neuvolněným zastupitelům 

 

- Zastupitelstvo stanoví podle novelizace přílohy nařízení vlády č. 338/2019 Sb., výši měsíčních 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha – Slivenec od 1. ledna 2020 takto: 

 za výkon funkce člena zastupitelstva – 1 989,- Kč, 

 za výkon funkce člena výboru, komise, zvláštního orgánu zastupitelstva – 3 314,- Kč, 

 za výkon funkce předsedy výboru, komise, zvláštního orgánu zastupitelstva – 3 978,- Kč, 

 za výkon funkce místostarostky – 35 795,- Kč. 

Při souběžném výkonu funkcí se členu zastupitelstva poskytne souhrnná odměna, a to v maximální výši 

za výkon nejvyšší funkce a za výkon každé další funkce odměna ve výši  

50 % z maximální výše odměny stanovené uvedeným nařízením vlády.  

V případě souběžného výkonu funkcí stejné úrovně se poskytne z jednu funkci odměna v maximální výši 

za výkon jedné z těchto funkcí a za výkon každé další funkce odměna ve výši 50 % z maximální výše 

odměny stanovené uvedeným nařízením vlády.   

Tímto usnesením se dnem 31. prosince 2019 v plném rozsahu zrušuje usnesení zastupitelstva  

městské části Praha – Slivenec č. 77/5/2019. 

 

 

Diskuse 

Pí Hollmannová podala návrh na změnu návrhu usnesení následujícího znění níže. Dále požadovala, aby 

členům zastupitelstva byly zasílány zprávy z jednání výborů ZMČ a komisí. Předložený pozměňovací 

návrh byl shledán jak z věcného, tak  i právního hlediska nadbytečný. 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec 

stanoví 

 

podle novelizace přílohy nařízení vlády č. 318/2019 Sb.,  výši měsíčních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva městské části Praha–Slivenec od 1. ledna 2020 takto: 

 za výkon funkce člena zastupitelstva – 1 989,- Kč, 

 za výkon funkce člena výboru, komise, zvláštního orgánu zastupitelstva – 3 314,- Kč, 

 za výkon funkce předsedy výboru, komise, zvláštního orgánu zastupitelstva – 3 978,- Kč, 

 za výkon funkce místostarostky – 35 795,- Kč. 

Při souběžném výkonu funkcí se členu zastupitelstva poskytne souhrnná odměna, a to v maximální výši 

za výkon nejvyšší funkce a za výkon každé další funkce odměna ve výši 

50 % z maximální výše odměny stanovené uvedeným nařízením vlády.  



V případě souběžného výkonu funkcí stejné úrovně se poskytne za jednu funkci odměna v maximální 

výši za výkon jedné z těchto funkcí a za výkon každé další funkce odměna ve výši 50 % z maximální 

výše odměny stanovené uvedeným nařízením vlády.   

Do tohoto souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce člena výboru, komise nebo 

zvláštního orgánu zastupitelstva a předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu zastupitelstva. 

Do souhrnné odměny se zahrnují vždy maximálně 3 odměny za výkon výše uvedených funkcí. 

Tímto usnesením se dnem 31. prosince 2019 v plném rozsahu zrušuje usnesení zastupitelstva  

Hlasování o protinávrhu: 

Pro 1, proti 6, zdržel 4 

Protinávrh nebyl přijat. 

 

Hlasování o původním znění návrhu: 

           Usnesení č.158/13/2019  - pro 10, proti 1 

 

 

K bodu 10 – Sociální výpomoc 

 

- Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finančního daru občanům s nízkými příjmy v celkové výši  

7.000,- Kč.  

Tato částka bude čerpána z rozpočtu MČ Praha – Slivenec a bude přidělena na základě posouzení 

jednotlivých žádostí sociální komisí. 

 

Usnesení č.159/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

 

K bodu 11 – Návrh ocenění 

 

-  Zastupitelstvo schvaluje udělení Čestného uznání za rok 2019 paní Jaroslavě Markové. 

 

Usnesení č.160/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

K bodu 12 – Různé 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Slivenec na roky 2020/2021  a 

2021/2022 dle přílohy. 

 

Usnesení č.161/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje Odpisový plán na rok 2020 ZŠ a MŠ Slivenec, Ke Smíchovu 16, dle 

přílohy. 

 

Usnesení č.162/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

 



- Zastupitelstvo souhlasí se změnou funkčního využití pozemku parc. č. 1775/33 v  k. ú. Slivenec, 

dle přiložené žádosti Mgr. Hajkra, který zastupuje Austis, s.r.o., IČO 61456543, ze dne 21. 11. 

2019 z OP na VN-D. Komise pro územní rozvoj změnu doporučila.   

Usnesení č.163/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou funkčního využití pozemku parc. č. 1229/1 v  k. ú. Slivenec, 

dle přiložené situace, z PZO na OB, o kterou požádal pan ing. Josef Vrána. Komise pro územní 

rozvoj změnu nedoporučila, jelikož vytváří nelogické uspořádání ploch. 

 

Paní starostka navrhla tento bod vyřadit z jednání. Současně doporučila přítomnému panu 

Vránovi změnu funkčního využití předmětného pozemku a  projednat s komisí pro územní rozvoj, 

která změnu nedoporučila z důvodu vytvoření nelogického uspořádání plochy. 

 

Hlasování o vyřazení 

            Pro 10, proti 0, zdržel 1 

Bod byl z jednání vyřazen 

 

- Zastupitelstvo souhlasí s využitím části pozemku parc.č. 1707 v šířce 1,5m podél západní části 

pozemku parc.č. 1590 a části pozemku parc.č. 1705/1 v šířce 3m podél severní části pozemku 

parc.č. 1590, vše v k.ú. Slivenec pro výpočet KPP budoucího rodinného domu pana Jana 

Měšťáka. 

 

- Usnesení č.164/13/2019 – pro 10, proti 0, zdržel 1 

 

 

 

- Zastupitelstvo souhlasí s převedením správy pozemků parc.č. 1781/7, 1785/56, 1785/59, 1785/60 

a 1798/190 v k.ú. Hlubočepy uvedených na LV 8891 pro k.ú. Hlubočepy z MČ Praha – Slivenec 

na MČ Praha 5 v souladu s čl.I, odst.6 vyhlášky hl.m.Prahy č. 2/2000 Sb.hl.m.Prahy., schválenou 

usnesením ZHMP č. 15/06 ze dne 27.1.2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města 

Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné 

působnosti , ve znění pozdějších předpisů. 

 

- Usnesení č.165/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

20,09 odchází z jednání pan Šimek 

 

- Zastupitelstvo schvaluje v návaznosti na zřízení Fondu zaměstnavatele usnesením zastupitelstva 

městské části Praha – Slivenec č. 372/28/2018 ze dne 28. února 2018 „Statut Fondu 

zaměstnavatele“, kterým se stanoví pravidla pro jeho tvorbu a užití.  

 

- Usnesení č.166/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny za pronájem pozemků k zahrádkářským účelům na 14,-

Kč/m
2
/rok. Pověřuje starostku podpisem příslušných dodatků ke smlouvách o nájmu pozemků.   

 

- Usnesení č.167/13/2019 schváleno jednohlasně 

 



- Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke SOD č. 65/2019/VAL mezi MČ Praha – Slivenec a 

společností Tirast, s.r.o.  na dílo „Údržba polních cest ve Slivenci“, kterým se pozměňuje předmět 

v plnění díla a posunuje se  termín realizace  do 20.1.2020, a pověřuje starostku podpisem dodatku 

č. 1 

 

- Usnesení č.168/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje prominutí hrazení nájemného nájemci prostor určených k podnikání v čp. 

22 (bistro Zastávka) korporaci GNSH s.r.o., IČO: 24683248 za první měsíc nájmu z titulu 

nemožnosti podnikání z důvodu nutnosti opravy a revize elektroinstalace v pronajatém objektu (§ 

2318 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.)        

- Usnesení č.169/13/2019 schváleno jednohlasně 

     

                             

- Zastupitelstvo schvaluje plán činnosti kontrolního  výboru zastupitelstva MČ Praha – 

Slivenec na rok 2020 

 

Diskuse 

Pí Hollmannová požádala, aby kontrolní výbor zařadil do svého plánu kontrolu ÚMČ. 

Tajemník úřadu vysvětlil, že je to právo, avšak nikoli povinnost kontrolního výboru. 

K námitce pí Hollmannové ohledně počtu členů výboru ZMČ tajemník úřadu vysvětlil, že po 

právní stránce je vše v pořádku. 

- Usnesení č.170/13/2019 schváleno jednohlasně 

     

 

- Zastupitelstvo schvaluje plán činnosti finančního  výboru zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

na rok 2020 

 

- Usnesení č.171/13/2019 schváleno jednohlasně 

 

 

- Pí Hollmannová se vyjádřila k řešení otázky projektu na rekonstrukci ulice K Váze. Vytkla 

starostce a ÚMČ přístup k dané věci.  

 

- Občané – obyvatelé ulice K Váze požádali o zklidnění provozu v této ulici. Starostka přislíbila, že 

ÚMČ se bude problémem zabývat 

.  

- Dále občan – obyvatel ulice K Váze upozornil na nerovnost povrchu vozovky, v níž se hromadí 

v době dešťů voda. Bylo přislíbeno posouzení stavu vozovky.  

 

- Občan požádal o zvýšení četnosti vývozů kontejnerů na tříděný odpad, starostka přislíbila v tomto 

směru učinit dotaz u příslušného orgánu.  

 

 

- Občan upozornil na odstranění lampy na kraji ulice K Váze u firmy Remex, pí Valtrová 

odpověděla, že se věcí zabývá. 

 

 

 

 

 



 

V 20,30 hod. starostka RNDr. Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:                               ……..…………..………………       

                                  

                                       ….……………………………… 

 

 

 

 

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

 

 

 


