
KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - SLIVENEC

Zápis z 6.jednání kontrolního výboru MČ Praha - Slivenec konaného dne
11.12.2021

Přítomni: Petr Šimek. Pavel Fryš. Jana Plamínková

Místo a čas jednání: K Homolce 714, Praha 5 - Slivenec, 12:30 hodin

Program jednání:

l. Kontrola plnění cílů daných Strategickým plánem Městské části Praha - Slivenec
(aktualizace 2018)

Cílem kontrolního výboru bylo zkontrolovat průběžné plnění cílů vytýčených v Strategickém
pIánu obce, případně se seznámit s konkrétním stavem plnění a pokud určité body již nejsou
v zájmu obce, tak následně je navrhnout k úpravě v novém Strategickém plánu.

Jednotlivé body, které byly vyznačeny navíc ke konkrétní diskuzi (ostatní části Strategického
plánu byly v souladu s plněním):

5.A.Úkoly

l. Rekultivace pozemků Skládky Svoboda, tato problematika vlastně spadá pod MHMP,
rekultivace je zahájena

2. Rekultivace skládky Velká Chuchle, zde stále probíhají soudní jednání

6. V centru Slivence vytvořit plnohodnotné náměstí, zde tato snaha naráží komunikaci
s majiteli sousedních dotčených pozemků řádem Křižovníků

5.8.Úkoly

l. Majetkové vypořádání většiny sporných pozemků, vyrovnání s restituentý, probíhá
v souladu

2. Navráceni historického majetku obce (obnova starých cest apod.) . zde též stále probíhá
dále

5.C.Úkoly

3. Zrekonstuovat budovu úřadu na bezbariérový standart (výtah), jednoznačně splněno

4, Zavést do komunikace s občany moderní metody (prostřednictvím internetových síti),
splněno a dále probíhá zkvalitňování informovanosti občanů. jak přes mobilní e-aplikaci
Slivenec, tak přes Facebook a samozřejmě přes webové stránky Praha-Slivenec se všemi
kompletními informacemi i zveřejňovanými povinnými údaji
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5.D Technická infrastruktura

Zde jsou úkoly splněny, zbývá bod Rekonstrukcí všech ulic na potřebnou šíři - toto je plnění
dlouhodobějšího charakteru i v návaznosti na současné probíhající kompletní opravy hlavních
ulic podle harmonogramu nastaveném na několik následujících let

5.F Životní prostředí

Zde v podstatě jsou body bud' splněny nebo průběžně plněny a doplňovány, pouze se upustilo
od původního bodu 9. pokročení v Národní síti zdravých měst minim.do kategorie C (v
současné době to nemá význam a ostatní obce to také negovaly).

5.G Doprava a bezpečnost

Jednotlivé body budou aktualizovány v aktualizovaném Strategickém plánu obce, je zde
většina bodů, které jsou splněny a dále body, ke kterým je potřeba přihlížet nyní jinak
s novými potřebami.

5.1 Spori a volný čas to samé

5.K Kulturní památky a kultura

Také to samé jen s tím, že v úkolu ]. zrušit bod Podpora rekonstrukce kostela a podpora
obnovy statku, zde se jedná o majetek nepadající do městské části. soukr.vlastnictvi.

Zapsal: Petr Šimek -

Ověřovatel zá,isu, Pavel Fi,š

..........

Příloha č.l:Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Slivenec (aktualizace 2018)


