
  
 

Zápis z 10.  veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 21. 12. 2015 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:10 hod. 
 
Přítomni: pí Milena Hollmannová,  pí Martina Havlíková, RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Ing. 
Ondřej Mika, Mgr. Jana Novotná, Ing.František Polák 
 
Omluveni: 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. Udělení  „Čestného uznání MČ Praha-Slivenec“ 
3. Zpráva starostky a předsedů komisi 
4. Schválení rozpočtu 
5. Smlouvy 
6. Změna územního plánu 
7. Granty 
8. Finanční dary 
9. Dotace 
10. Různé 

 
Program byl schválen jednohlasně. 
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu  
Do návrhové komise byly navrženy pí Havlíková a pí Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Polák a Ing. Strauchová - zvoleni jednohlasně 
 
K bodu 2) programu-Čestné uznání  
Zastupitelé schválili návrh paní Mgr. Jany Novotné na udělení Čestého uznání MČ Praha-Slivenec manželům Petře 
a Danielu Siganovým 
Usnesení č.121/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 3) programu- zpráva starostky 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, tak už je to tady! Zastupitelstvo HMP dne 17. prosince definitivně 
schválilo rozpočet Prahy na rok 2016, jehož součástí jsou i nové dotační vztahy pro městské části. Pro nás to 
znamená, že dostaneme maximální možnou částku 5000 Kč na obyvatele, tedy dvakrát víc než dosud!!! Peníze jsou 
primárně určeny na běžné výdaje, ale samozřejmě z toho zaplatíme i různé menší investiční akce. Nový výpočet 
pro nás znamená výrazně větší finanční samostatnost, kdy budeme konečně moci normálně plánovat, na větší akce 
si  ušetřit a nebudeme se muset kvůli každé koruně dotace neustále plazit před lidmi z HMP.  Na velké akce typu 
výstavby tělocvičny to samozřejmě nestačí, ale na ty je naštěstí určena rezerva, ze které budeme moci čerpat.  
Když jsem před sedmi lety (v září 2008) začala bojovat o lepší financování malých městských částí, vypadalo to 
jako boj s větrnými mlýny. U moci byl všemocný primátor Bém, který každou kritiku slyšel jen velmi nerad. I 
v dalších letech jsem byla po každém vystoupení na zastupitelstvu HMP neustále napadána a dehonestována. 
Nicméně postupně jsem pro svou myšlenku získávala stále více starostů, zvláště pak po založení Svazu městských 
částí, kde jsme se stali jednou za zakládajících městských částí. Úspěchu bychom ale nikdy nedosáhli sami, na to 
jsou síly starostů malých MČ příliš slabé. Úspěch přišel, až když se všichni starostové sjednotili. Malé MČ 
požadovaly nový propočet, velké MČ zvýšit minimum z 2500 na 2900 Kč na obyvatele a ty středně velké chtěly, 
aby jim jejich dotace neklesly.  Nový dotační vztah vyhověl všem, a tak jsou myslím všichni spokojeni. Zajisté si 
nyní vzpomenete na starou pověst o Svatoplukovi: ano, měl  s těmi pruty pro své syny pravdu, v jednotě prostě je 
síla.  
Další peníze (cca 350 000 Kč) získáme z nového rozdělování financí z hazardu. Od července letošního roku se totiž 
nerozdělují podle počtu herních přístrojů v dané městské části, ale podle počtu obyvatel. To je výhodné pro nás, 
kde už máme zavedenu nulovou toleranci. A myslím, že to bude výhodné i pro Prahu jako celek, neboť to sníží 
chuť městských částí povolovat na svém území herny.  
 



 
 
 
Dnešním dnem skončila další velká investiční akce, kterou je nové nádvoří ve škole. Doufám, že se bude dětem, 
učitelům i rodičům líbit. Slavnostní otevření s přestřižením pásky chceme udělat na začátku příštího roku v rámci  
dne otevřených dveří. Musím říct, že shánění financí na jeho opravu byla akce dosti náročná, a jsem ráda, že se 
nakonec podařila.  
Příští rok bude pro nás jednoznačně největší akcí výstavba tělocvičny. Ta má velké zpoždění. Ukazuje se, že 
soutěžit dle zákona o veřejných zakázkách je akce zdlouhavá, pracná a s nejistým výsledkem. Začali jsme soutěžit 
v září a nyní v prosinci stále není konec, neboť firma Pohl, která byla vyloučena pochybením ve své nabídce, se 
odvolala. Doufejme, že začneme aspoň v lednu.  
Dokončeny jsou i dva kusy chodníků, jeden mezi areály Galstienu a Mramorky, druhý jižně od ulice Na Přídole 
směrem k Habeši. Spolu s Lochkovem jsme požádali TSK o prodloužení tohoto chodníku až do Lochkova, neboť 
chodník podél ulice K Lochkovu citelně chybí. Odezva ze strany TSK je zatím kladná. TSK rovněž připravuje 
stavbu bezbariérové rampy k podchodu na zastávku Smaragdová, neboť současné strmé schody jsou bariérou jak 
pro starší občany, tak i pro maminky s kočárky.  
V přípravě protihlukové zdi se zatím od podzimu příliš nepokročilo, neboť se zatím nepodařilo vykoupit všechny 
potřebné pozemky. Některým majitelům se bohužel zdá cena nabízená ŘSD příliš nízká, a navíc u části pozemků 
dochází v současné době k převodu ze Státního statku v likvidaci na Státní pozemkový úřad. Snažíme se přesvědčit 
TSK k prodloužení protihlukové zdi podél ulice K Barrandovu. Zatím to naráží na odpor Institutu plánování a 
rozvoje, který má pocit, že v intravilánu by takové zdi být neměly.  
Na posledním zastupitelstvu HMP se strhla poměrně velká diskuse ohledně tramvajové trati do Slivence. Jmenovitě 
Pirátům leží tramvaj v žaludku, neboť mají pocit, že jde o stavbu určenou hlavně pro benefit developerů. Bohužel, i 
zde brzdí získání stavebního povolení nevykoupené pozemky.  
Vážení kolegové, to je z mé strany vše. Přeji Vám hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí v novém roce 2016 
a pevné zdraví.  
Jana Plamínková 
 
V 18:15 hod. se dostavila paní Milena Hollmannová 
 
Martina Havlíková – sociální komise-komise se sešla minulý týden, aby projednala rozdělení finančích darů 
potřebným na základě doručených žádostí, kterých bylo tentokrát 6 a bylo rozděleno 22 tis. Kč. Dále se projednával 
případ nájemce a výpověď z bytu v čp. 462. 
 
Milena Hollmannová – finanční výbor – byla provedena neplánovaná kontrola v základní škole, která byla 
nezbytná a vše proběhlo bez problémů, zápis bude k dispozici v nejbližší době. 
 
Ing. Polák-dopravní komise-komise se sejde v lednu příštího roku 
 
 
K bodu 4) programu- schválení rozpočtu 
-Zastupitelstvo schválilo upravený návrh rozpočtu MČ Praha-Slivenec na rok 2016 v celkové výši příjmů i výdajů 
24 710 000,- Kč 
Usnesení č. 122/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 5) programu – smlouvy 
- Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na dodavatele na výstavbu tělocvičny se spol. Ingbau CZ,s.r.o. za cenu 
30 118 399,92 Kč + DPH 
Usnesení č. 123/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
- Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku p.č. 1705/6 k.ú.Slivenec 
za účelem provozování plynárenského zařízení se spol. Pražská plynárenská distribuce,a.s. 
Usnesení č. 124/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
- Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 1705/1 a 1708 k.ú. 
Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Usnesení č. 125/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
 



 
 
 
- Zastupitelstvo schválilo pronájem zahrádky na pozemku p.č. 371/1 k.ú. Holyně paní Jitce Kašparové 
Usnesení č. 126/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 6) programu – změna územního plánu 
- Zastupitelstvo MČ nesouhlasí se změnou ÚP pozemku p.č. 1467,1468/1,1468/3 a 1470/3 k.ú. Slivenec ze ZMK 
na OB-B 
Usnesení č.127/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 7) programu – granty 
Zastupitelstvo schválilo přidělení 200 tis. Kč na I. kolo grantů MČ na rok 2016 
Usnesení č.128/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 8) programu – finanční dary 
Zastupitelstvo schválilo rozdělení 22 tis. Kč na finanční dary potřebným na základě posouzení a doporučení 
sociální komisí 
Usnesení č. 129/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 9) programu – dotace 
-dotace ve výši 14 740,- Kč z ÚP na veřejně prospěšné práce 
Usnesení č. 130/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
-dotace ve výši 14 400,- Kč z ÚP na veřejně prospěšné práce 
Usnesení č. 131/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
-účelová investiční dotace ve výši 1 822 078,80 Kč na akci EU – Zateplení šaten a instalace TČ 
Usnesení č. 132/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
- účelová investiční dotace ve výši 280 800,- Kč na akci EU – Revitalizace parku v centru Slivence 
Usnesení č. 133/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
-rozpočtové úpravy č. 4  dle tabulky 
Usnesení č. 134/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 10) programu – různé 
-zastupitelstvo souhlasí s odsvěřením pozemků p.č. 199/1, 199/2 a 199/4 k.ú. Holyně, souhlas uděluje na základě 
žádosti MHMP 
Usnesení č. 135/10/2015 – přijato jednohlasně 
 
Na závěr veřejného zasedání předala starostka  manželům Siganovým medaili, Čestné uznání, květinu a 
finanční dar za zásluhy pro obec a celé zastupitelstvo jim poblahopřálo k tomuto historicky prvnímu aktu 
naší městské části. 
 
 
V 19:00  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

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

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

 

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

 

 

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


