
  
 

Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 24. 2. 2016 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. 
 
Přítomni: pí Milena Hollmannová,  pí Martina Havlíková, RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Ing. 
Ondřej Mika, Mgr. Jana Novotná, Ing.František Polák, p.Michal Láznička,Ing. Petr Andres, Magdalena Pávová, 
Mgr. Lenka Kudláková                                                          
 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Program: 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva starostky a předsedů komisí a výborů 
3. Rozdělení hospodářského výsledku školy 
4. Smlouvy 
5. Výběrová řízení 
6. Pronájmy pozemků 
7. Dary 
8. Agenda 21 
9. Plán činnosti Kontrolního a Finančního výboru 
10. Různé 

 
 
Program byl schválen jednohlasně. 
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu  
Do návrhové komise byly navrženy pí Holmanová a Mgr. Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženy Ing.Strauchová a pí Pávová - zvoleny jednohlasně 
 
K bodu 2) programu-zpráva starostky a předsedů 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, 
Vítám vás na dalším zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec. V letošním roce jsme se rozhodli aktualizovat 
náš Strategický plán. Poslední aktualizaci jsme prováděli v roce 2011 a po pěti letech je už nejvyšší čas ohlédnout 
se za tím, co se podařilo a nepodařilo, a stanovit si nové výzvy. Strategický plán je na našich webových stránkách, 
tak prosím vás všechny, podívejte se na něj. Chceme k tomu udělat i  setkání s občany tak, aby každý měl možnost 
se k plánu vyjádřit.  
Zároveň bychom rádi učinili aspoň mírný pokrok v naší účasti v Národní síti zdravých měst. Již velmi dlouho se 
držíme v kategorii D, tedy v té nejnižší, a letos jsme si určili základní cíl dostat se do kategorie C. Co to pro nás 
bude konkrétně znamenat, vám řekne pan Urválek. Pro občany to bude uvedeno v Mramoru. Každopádně půjde o 
další drobný krok pro lepší správu věcí veřejných, o kterou nám jde.  
Zítra by mělo schvalovat zastupitelstvo HMP další  peníze pro naši tělocvičnu, která se už od ledna staví. Jde o 
největší akci, kterou kdy naše městská část zajišťovala plně svými vlastními silami. Rada HMP nám schválila 14 
milionů Kč a v pondělí to odsouhlasil i finanční výbor. Věřím proto, že peníze dostaneme. Loni jsme dostali 15 
milionů. Neznamená to bohužel, že máme vyhráno. Stavbu jsme sice vysoutěžili za předpokládanou cenu 31 mil. 
Kč, ale k tomu je nutné připočítat DPH, archeologický průzkum, který nebyl levný, projekt pro výběr zhotovitele, 
autorský dozor atd. a jsme rázem na 40 milionech. Díky penězům, které nám nově jdou z rozpočtu hlavního města, 
jsme schopni v případě potřeby tuto stavbu plně dofinancovat z vlastních zdrojů, ale chceme žádat i o 
dofinancování z peněz HMP.  
V březnu se opět rozeběhnou práce na ulici K Holyni. Termín na dokončení má firma Subterra stanoven do konce 
června. Akci bude nutné skloubit s rekonstrukcí ulice U Sportoviště, kterou Rada HMP schválila letos v únoru. Za 
to jsem opravdu ráda, protože ulice U Sportoviště je v současné době největší ostudou naší městské části a stálo mě 
dost úsilí její rekonstrukci prosadit. Situace v této lokalitě tedy letos na jaře nebude jednoduchá, ale věřím, že 
občané zatnou zuby a těch pár týdnů to vydrží, protože odměnou jim bude výrazně lepší prostředí. Rekonstrukce 
ulice K Holyni ale bude nepříjemná pro všechny, protože nájezd z ulice K Barrandovu bude tentokrát úplně 
uzavřen, a to i pro osobní automobily. Vše se navíc musí skloubit s výstavbou tělocvičny.   
 



 
 
 
 
Výběrové řízení na rekonstrukci ulice U Náhonu je stále v běhu. Zatím neproběhl definitivní výběr zhotovitele, 
nicméně doufám, že se tak již v nejbližší době stane.  
V pondělí se konalo komunitní plánování s občany ohledně relaxační plochy Granátová. Ke studii, který připravila 
paní architektka Kohlová, padla celá řada připomínek, ale celkově s ní všichni vyjádřili spokojenost. Studie bude 
tedy nyní dopracována do fáze projektu, abychom mohli požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Počítáme s tím, že v letošním roce by mělo proběhnout základní vytvarování pozemku a jeho zatravnění. Vzhledem 
k tomu, že se na parky nyní nedají v Praze sehnat žádné dotace, se musíme smířit s tím, že jeho vznik bude 
postupný, nicméně doufám, že do příštího roku by hlavní část mohla být hotová. Do budoucna bych byla velmi 
ráda, kdyby další velký park vznikl v západní části Slivence mezi ulicí K Cikánce a Habeší, ale to je jedna z věcí, 
kterou bychom měli diskutovat v rámci Strategického plánu.  
A poslední z akcí: odbor technické vybavenosti dal dohromady velmi pěkný projekt na revitalizaci skládky Velká 
Chuchle. Projekt je nyní podaný do Operačního programu Praha – Životní prostředí, tak uvidíme, jak uspěje. Byl 
bohužel podávaný v opravdu velkém chvatu, protože výzva končila počátkem ledna.  
Co se týče Metropolitního plánu, tak v naší městské části zachovává důsledně nízkopodlažní zástavbu. Plusem je 
nepochybně velká plocha určená pro rekreaci mezi námi a starým Barrandovem a zelené plochy západně od 
Holyně. Plán nicméně nepočítá s žádnou další zástavbu, než kterou povoluje současný územní plán.  Jinak řečeno 
to, je určeno k zástavbě nyní, se prokopírovává do nového územního plánu. To, co je v současném územním plánu 
jako tzv. „pyžamo“, tedy pozemky určené k zástavbě po roce 2010, ale zůstává ornou plochou. Na jaře bude 
probíhat další kolo debat pracovníků Kanceláře Metropolitního plánu Institutu plánování a rozvoje  s městskými 
částmi, nicméně mám pocit, že po prvním kole celá řada našich připomínek nebyla akceptována. Myslím, že to 
není dobře, protože aspoň drobný rozvoj každá městská část potřebuje a propojení Slivence s Habeší je stejně jako 
vznik malé technozóny mezi ulic K Barrandovu a Austisem by byl docela užitečný.  
Děkuji za pozornost.  
Jana Plamínková 
 
 
p. Michal Láznička-kontrolní výbor- je připraven plán činnosti na letošní rok, zasedání budou čtvrtletní, 
zaměříme se především na kontrolu inventury školy, kontrolu čerpání rozpočtu, čerpání grantů z finančního 
hlediska, dále bude jako každý rok provedena kontrola plnění usnesení zastupitelstva MČ Praha-Slivenec a také 
projednávání připomínek a podnětů občanů 
 
pí Milena Hollmannová-finanční výbor- sešel se 2.2.2016, projednal zprávu z provedené kontroly ve škole, 
zabýval se také plánem činnosti na tento rok, kdy bude provedena kontrola plnění rozpočtu, čtvrtletně, kontrola 
hospodaření ZŠ a MŠ Praha-Slivenec, kontrola hospodaření MČ Praha-Slivenec, kontrola služeb, zdaňovací 
činnost, směrnice apod. 
 
Mgr. Kudláková-kulturní komise - paní místostarostka poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci 
a průběhu Sliveneckého masopustu, hlavně tradičnímu sponzoru Řeznictví Görgl, dále kavárně Selanka, Vinotéce 
Primawine, restauraci U Knotků v Holyni a také občanským sdružením Gama a Pecka. V Klubu Švestka začalo II. 
pololetí, na základě zájmu o cvičení v novém sále Fit Švestka jsme otevřeli nové kurzy i pro muže Čchi kung, 
tabata … Organizujeme opět zájezdy pro seniory, o které je veliký zájem a  první dva  jsou již vyprodány. V Klubu 
seniorů právě probíhá kurz trénování paměti a zajímavé besedy. Knihovna pořádá setkání se žáky základní školy 
nad novými knihami. 
 
K bodu 3) programu- rozdělení hospodářského výsledku školy 
-schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec za rok 2015 ve výši 383 275,38 Kč a jeho rozdělení do 
fondu odměn a do rezervního fondu 
Usnesení č.136/11/2016-přijato jednohlasně 
 
K bodu 4) programu- smlouvy 
-darovací smlouva se spol. Mramorka s.r.o. na pozemky v k.ú. Slivenec 
Usnesení č.137/11/2016 – přijato jednohlasně 
-uzavření kupní smlouvy se spol. Mramorka s.r.o. na odkup komunikace  
Usnesení č. 138/11/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 5) programu – výběrová řízení 
-výběr zhotovitele zakázky „Údržba veřejné zeleně v Městské části Praha-Slivenec“ - firma Bon Soft s.r.o. 
Usnesení č. 139/11/2016 – přijato jednohlasně  
 
K bodu 6) programu – pronájmy pozemků 
-pronájem pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Holyně o velikosti 488 m2 k zahrádkářským účelům 
Usnesení č. 140/11/2016 – přijato jednohlasně 
  
K bodu 7) programu – dary 
-přijetí daru od spol. Mramorka s.r.o ve výši 100 tis. Kč 
Usnesení č. 141/11/2016 – přijato jednohlasně 
-příjetí daru ve výši 1 500,- Kč na činnost Sliveneckého klubu Švestka 
Usnesení č. 142/11/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 8) programu – Agenda 21 
 
-schválen roční Plán činnosti komise Projektu zdravé město a místní Agendy 21 pro rok 2016, 
 Postup na kategorii „C“ znamená splnění kriterií pro udělení kategorie „D“ a další aktivity v rámci „C“.  
Konkrétně kriteria pro „D“ jsou: 
2x komunitní plánování s veřejností, 
2x akce se zapojením 3 sektorů (veřejný sektor, komerční sektor a neziskový sektor) 
4x článek v místním periodiku propagující MA21 
Pro kategorii „C“ 
Ustanovení komise – oficiální orgán pro MA21 jako orgán obce 
Schválení finanční podpory pro aktivity MA21 
Vzdělávání koordinátora – získání certifikátu akreditovaného vzdělávání 
1x osvětová kampaň k udržitelnému rozvoji ( Den Země, Evropský týden mobility apod.) 
1x osvětová akce k udržitelnému rozvoji – uspořádání vlastní osvětové akce 
Veřejné fórum 
 
Usnesení č.143/11/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 9) programu – Plán činnosti Kontrolního a Finančního výboru 
 
-zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec schválilo roční plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru na rok 2016 
Usnesení č. 144/11/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 10) programu – různé 
 
p.Láznička informoval o telefonickém hovoru s panem Keřkou (člen unie rodičů ZŠ), který se týkal záležitosti 
ohledně poskytnutých nevykázaných darů od rodičů  na nákup žaluzií ve školce. Tato záležitost byla již v loňském 
roce projednána zřizovatelem s ředitelkou ŽS a MŠ Mgr. Rosovou, která o řešení informovala také na posledním 
setkání školské rady v loňském roce. Zastupitelstvo s tímto bylo také seznámeno  a považuje věc za ukončenou. 
 
V 18:44  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

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

 

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

          

         Magdalena Pávová                         ….…………………………… 

 

 

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