
 
 

Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 17.12. 2014 

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

Program: 
1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva starostky    
3. Výběrová řízení 
4. Věcné břemeno 
5. Smlouvy 
6. Pozemky 
7. Darovací smlouvy 
8. Granty 
9. Revokace usnesení 
10. Dotace  
11. Rozpočtové úpravy 
12. Rozpočtová opatření 
13. Různé 

  
Program byl schválen jednohlasně.  

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu  
Do návrhové komise byly navrženy pí Hollmannová a Mgr. Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Andres a Mgr. Kudláková: zvoleni jednohlasně 
 
K bodu 2) programu – zpráva starostky 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 

dovolte, abych Vám podala poslední zprávu o událostech v naší městské části v letošním roce.  

Všechny součásti kanalizačního systému v lokalitě Na Přídole jsou již plně funkční a mohou být spuštěny již na 

začátku nového roku po kolaudaci, pokud ovšem PVK nebude předem  vyžadovat definitivní povrchy komunikací. 

V tom případě by vše bylo spuštěno až v dubnu, ale čerpadlům a dalším součástkám, které jsou nyní zatopené 

vodou, období bez funkce příliš neprospěje.  

V prosinci byla konečně zahájena rekonstrukce ulice K Holyni. V současnosti  se dělá spadiště dešťové kanalizace. 

Příznivé počasí zatím umožňuje bezproblémové provádění prací, tak doufejme, že to vydrží. Příští rok se bude 

v rekonstrukci pokračovat a pevně doufám, že plynule naváže i ulice U Náhonu.  

Dokončili jsme výstavbu hřiště u mateřské školy. Je velmi pěkné, neobvyklé a kreativní, běžte se na něj někdy 

podívat. Věřím, že se na jaře, až se ještě zazelená novou trávou, bude líbit i našim mrňatům.  

Zdárně pokračuje rekonstrukce domu č.p. 315. Již máme podepsanou smlouvu s budoucím nájemcem, takže půjde-

li vše dobře, tak by v březnu mohla být kolaudace a v září by zde mohla ordinace lékaře a lékárna začít fungovat. 

Co se týče prostoru bývalé školkové zahrady, tak zatím přemýšlíme o tom, že bychom tam udělali veřejně 

přístupnou posilovnu pro veřejnost (nechci říkat pro seniory, protože prvky, které bychom tam rádi instalovali, by 

měly sloužit všem věkovým skupinám). Alternativou je parčík nebo hřiště pro děti, ale těch už myslím máme 

dost… 

V minulých týdnech proběhla výběrová řízení na rekonstrukci šaten fotbalistů a na revitalizaci centra Slivence. Obě 

stavby budou zahájeny na jaře. Vzhledem k tomu, že v centru se bude souběžně  s revitalizací dělat i zateplení 

Švestky, počítejte prosím s tím, že provoz v centru bude na jaře a v létě významným způsobem omezen. Odměnou 

nám ale bude důstojné prostředí pro konání našich akcí na parkovišti u rybníka, logičtější vedení cest, doplnění 

zeleně a vůbec celková kultivace prostředí.  

Pokud nebudou významným způsobem posíleny finanční prostředky pro naši městskou část, pak budeme v příštím 

roce především kofinancovat čtyři výše zmíněné evropské projekty.  Na mnoho jiných věcí nám už bohužel 



nezbyde. Pokud peníze navíc získáme (a věřte prosím, že se o to velmi usilovně snažím), tak bychom ještě chtěli 

udělat rekonstrukci ulice U Sportoviště a rekonstrukci nádvoří ve škole.  

Vzhledem k tomu, že Hlavní město bude mít rozpočtové provizorium, budeme ho mít do února i my. Do té doby se 

ukáže, jak na tom s penězi vlastně jsme.  

Před nějakou dobou to již vypadalo nadějně s rekonstrukcí obslužné komunikace pro Pražský okruh (tzv. 

provizorkou). Bohužel se ukazuje, že komunikace je zčásti v rozporu s územním plánem. Dokud se nepodaří 

změnit územní plán, tak se s ní asi nic nestane a řidiči budou dál při sjezdu z okruhu narážet na nesmyslné 

bariéry… 

Máme již připravené smlouvy s Abbey, které umožní vyřešit vztahy s naším největším developerem. Získáme od 

nich peníze a pozemek, na kterém chceme udělat velký krásný park a hřiště pro děti. Dohady se ale táhnou již dva 

roky, tak doufejme, že nyní se vše podaří dotáhnout do zdárného konce.  

Dovolte, abych na závěr všem popřála hezké vánoční svátky a šťastný a veselý nový rok 2015. 

Jana Plamínková, Vaše starostka 
 
  
Pí Havlíková- sociální  komise- komise na své schůzce rozdělila 15 tisíc Kč pro 4 sociálně slabé občany, peníze 
již byly předány 
 
Pí Hollmannová – finanční výbor –dokončil kontrolu nájemních smluv na úřadu a spolu s kontrolním výborem 
provedl namátkovou kontrolu v ZŠ 
 
 
K bodu 3) programu – výběrová řízení 
-výběr dodavatele  zakázky „Zateplení objektu šaten a instalace TČ-MČ Praha-Slivenec“-firma XEDOS,s.r.o. za 
cenu 3.555.291,- Kč + DPH 
Usnesení č.21/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
-výběr dodavatele zakázky „Revitalizace parku v centru Slivence“-firma Green Projekt, s.r.o. za cenu 3.862.804,- 
Kč + DPH 
Usnesení č. 22/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
-uzavření smlouvy o dílo na základě výběrového řízení zakázky „Zateplení budovy sliveneckého klubu Švestka“ 
s vybraným uchazečem-výběrové řízení -proběhne 18.12.2014 
Usnesení č. 23/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 4) programu – věcné břemeno 
-uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene se spol. PREDistribuce v ul. Ve Smrčině-provozování kabelového 
vedení 
Usnesení č. 24/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 5) programu – smlouvy 
-uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se pol. O2 Czech Republic a.s.-předmět nájmu se rozšiřuje o trasu 
optického kabelu 
Usnesení č. 25/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
-smlouva o postoupení nájemní smlouvy mezi Viktorem Šolcem a Vikeza gastro s.r.o. na pronájem čp. 22, ul. Ke 
Smíchovu, při zachování účelu a podmínek nájemní smlouvy v plném rozsahu 
Usnesení č. 26/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 6) programu – pozemky 
-zastupitelstvo MČ rozhodlo požádat hl.m. Prahu o svěření správy pozemku p. č. 518 v k.ú. Slivenec, pozemek je 
součástí objektu čp. 315 
Usnesení č. 27/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 7) programu – darovací smlouvy 
-navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 61 tis. Kč přijetím darů, finanční prostředky jsou určeny na 
kulturu 
Usnesení č. 28/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 8) programu – granty 
-přidělení finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč určených na granty v oblasti kultury a sportu na rok 2015 těmto 
subjektům: Holubáři-12 tis. Kč, RC Pecka-50 tis. Kč, AFK Slivenec-100 tis. Kč, Unie rodičů, rada rodičů-3 tis. Kč 
a 3 tis. Kč, CČČK-9 tis. Kč a 14 tis. Kč, JZD Slivenec-9 tis. Kč 
Usnesení č. 29/2/2014 – přijato jednohlasně 



 
 
K bodu 9) usnesení – revokace usnesení 
-ZMČ mění se usnesení č. 1/1/2014 ze dne 3. 11. 2014 – od 1. 1. 2015 je starostka MČ Praha-Slivenec neuvolněná 
pro výkon funkce 
Usnesení č. 30/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
-ZMČ mění se usnesení č. 2/1/2014 ze dne 3.11.2014 - od 1.1.2015 je 1. zástupkyně starostky uvolněná pro výkon 
funkce 
Usnesení č. 31/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
-ZMČ zrušuje usnesení č. 337/20/2009 ze dne 10. 6. 2009 a ustanovuje Mgr. Lenku Kudlákovou zodpovědným 
politikem Zdravého města a místní Agendy 21 v rámci Národní sítě zdravých měst 
Usnesení č. 32/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 10) programu –dotace 
-účelová neinvestiční dotace z ÚP v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Usnesení č. 33/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
-účelová neinvestiční dotace z ÚP v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
Usnesení č. 34/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 11) programu – rozpočtové úpravy 
-rozpočtové úpravy č. 2 dle tabulky 
-připomínka Ing. Miky k formě předkládaných rozpočtových úprav 
Usnesení č. 35/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 12) programu – rozpočtové opatření 
-ZMČ stanoví dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podmínky rozpočtového 
provizoria hospodaření MČ Praha-Slivenec od 1. 1. 2015 do doby schválení rozpočtu 
Usnesení č. 36/2/2014 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 13) programu – různé 
-ZMČ schválilo koeficient měsíční odměny starostky, neuvolněné pro výkon funkce, ve výši 0,2 nároku, dle 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon členům zastupitelstev 
Usnesení č. 37/2/2014 – přijato jednohlasně 
  
 
 
 
V 18:45 hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Petr Andres         ……………………………                                        

          

     Mgr. Lenka Kudláková           ….…………………………… 

 

 

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


