
 
 

Zápis ze 5. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 17. 6. 2015 

 
 
 
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, Magdalena Pávová, Ing. 
Simona Strauchová  
Nepřítomen: Ing. František Polák 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Program: 

 
1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Zpráva starostky a předsedů komisi 
3. Smlouvy 
4. Věcná břemena 
5. Územní plán 
6. Dotace 
7. Dary  
8. Rozpočtové úpravy 
9. Závěrečný účet 
10. Schválení účetních závěrek 
11. 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 p.Michal Láznička a Ing. Strauchová- zvoleni jednohlasně 
 
 
K bodu 2) programu – zpráva starostky 
 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,  
Vítám Vás na posledním zasedání před prázdninami.  

Jak víte, na jaře skončila v naší městské části výstavba kanalizace. Nepřipojeny zůstaly dva domy v ulici U Trpce 

(z technických důvodů), několik domů v Dalejském údolí v ulici K Dobré Vodě a jeden dům v ulici V Doubcích. 

Jinak už všichni obyvatelé Slivence a Holyně mají možnost připojit se na kanalizaci. Pevně doufám, že tak 
v dohledné době všichni učiní, neboť jen tak se zbavíme páchnoucích fekálních vozů, problémy s vypouštěním 

obsahu žump do polí a podobných „chuťovek“, které zde byly realitou po dlouhá desetiletí.  

Na jaře se podařilo velmi pěkně opravit ulice poničené po výstavbě kanalizace v celém jihovýchodním Slivenci, 
takže tato oblast neuvěřitelně prokoukla. Není to ale ještě definitivní úprava povrchů,  na tu se dostane řada až za 

pár let, protože nyní je nezbytné začít s rekonstrukcí hlavních ulic. Výstavba v lokalitě však ještě neskončila, nyní 

se tam staví sítě pro obytný soubor Slivenecký háj společnosti Lionisante. Půjde o 16 pozemků pro rodinné domy.  

Tím bude zástavba lokality završena, s ničím dalším už územní plán nepočítá.  
Výrazně pokročila v posledních dnech rekonstrukce centra. Z „domečku“ alias bývalé hasičárny zbyla už jen 

hromada trámů a suti. Celý prostor se tak výrazně otevřel. Firma Garden Line  začala dělat chodník podél ulice Ke 

Smíchovu, takže už brzy skončí nepříjemné období, kdy lidé musí chodit po ulici a skákat jak zajíci před 
projíždějícími auty.  

Ulice K Holyni rovněž pokročila. Pražská vodohospodářská společnosti během jara stihla vyprojektovat, vysoutěžit 

a položit nový vodovod – namísto toho  starého z nechvalně proslulé polské litiny. Slibujeme si od této akce, že 
nová ulice, která bude dokončena na podzim, nebude co chvíli rozkopaná kvůli havarijnímu stavu vodovodu. Nyní 

se pracuje na přípojkách.  Výstavba vlastní ulice začne 3. července. První etapa po křižovatku s Návětrnou skončí 

v září, druhá (mezi Návětrnou a ulicí K Barrandovu) bude dokončena do konce října. Velmi prosím všechny, kdo 

jezdí ulicí U Sportoviště, aby jezdili touto prašnou ulicí velice pomalu a ohleduplně a nejlépe aby se jí úplně  



 
 

vyhnuli, neboť její technický stav není na žádnou větší zátěž stavěný. 

Bývalá drogerie a školka je už zkolaudovaná, dům je po rekonstrukci jako nový, dočista k nepoznání. Mohli jste se 

o tom přesvědčit na dnech otevřených dveří – mnozí z vás této možnosti využili a věřím, že se vám to, co jste 
viděli, líbilo. Pan doktor Čupka věří, že by zde mohl ordinaci lékaře otevřít už v září. Zatím jsou trochu problémy  

s lékárnou, ale doufám, že se je podaří zvládnout.  

Rekonstrukce Selanky a Rodinného centra Švestka  (bývalé Zelené kavárny, co už není zelená) skončí během 
několika málo týdnů, stejně jako rekonstrukce šaten fotbalistů. Šatny budou mít zateplení, nové topení, nové 

koupelny a rekonstruovaný byt správce. Bohužel už ale nezbyly peníze na nové podlahy a další věci, které bychom 

sice moc chtěli, ale už na ně nemáme a navíc se dají dodělat i dodatečně.  
 Na školní dvůr jsme už podruhé nezískali dotaci z OPPK, což nás všechny hrozně mrzí. Posudky jsme zatím 

neviděli a netušíme tedy, co nás diskvalifikovalo. Problém je v tom, že dvůr je v opravdu dezolátním stavu, tak 

stále přemýšlíme, co s tím.  

S místostarostkou Simonou Strauchovou jsme se  v květnu zúčastnily setkání na Institutu plánování a rozvoje, který 
pořádá pro jednotlivé městské části Kancelář Metropolitního plánu. K prvnímu draftu Metropolitního plánu jsme 

podaly  velké množství připomínek, které si přítomní pracovníci pečlivě zapisovali a kreslili do map. Nevíme ale, 

kolik z nich se odrazí ve výsledném návrhu Metropolitního plánu. Za velký přínos bychom považovaly vznik 
velkého parku mezi jižní částí Slivence a Habeší, kde podle draftu měla zůstat pole. Vznik parku (většinou na místě 

ochranných pásem vedení vysokého napětí a plynu) by znamenal pro naše občany výrazné zlepšení kvality života, 

neboť  z analýz, které si IPR dal udělat, vyplynulo, že většina Slivence trpí právě značným deficitem parků. 

Jsou hotové smlouvy mezi naší městskou částí a společností Abbey. Po podpisu smluv převezmeme ulice, které 
v lokalitě Řepkové pole developer vybudoval, a parčík uprostřed. Převzetí komunikací není v tomto případě  žádná 

výhra, protože ulice nejsou ve zrovna skvělém stavu, ale chceme tam už konečně doplnit běžný mobiliář (koše, 

lavičky), hnízdo na tříděný odpad a další věci, které jinde v městské části jsou. Bonusem bude získání velkého 
pozemku mezi poslední domy a „solí“, kde chceme vybudovat velký park pro východní část Slivence. V září 

k tomu uděláme komunitní plánování s občany.  

Hezké léto přeje Jana Plamínková, Vaše starostka  
 
 
V 17:15 se dostavil Ing. Andres 
 
Mgr. Kudláková – kulturní komise – paní magistra poděkovala touto cestou za hladký průběh Sliveneckých 
letnic, a to především sponzorům a dále pracovníkům úřadu, jmenovitě pí Růžičkové a p. Urválkovi, a za 
technickou pomoc panu Buriánkovi a panu Syrovému. Rozpočet na tuto akci nebyl dočerpán a tak finanční 
prostředky budou převedeny na další kulturní akci Slivenecký burčák, který proběhne v září. Co se týče dalších 
akcí, tak se rozběhla výstavní sezóna a i přes prázdniny můžete navštívit o víkendech kapli Sv. Jana Křtitele. 
Proběhl den otevřených dveří v čp. 315, kde byl program v podobě otevřených lekcí Klubu Švestka - těch kurzů, 
které budou probíhat od září. Byl o ně veliký zájem. 
 
pí Hollmannová - finanční výbor - výbor se sešel 20. května a projednal zprávu o přezkoumání hospodaření MČ a 
zabýval se závěrečným účtem MČ za rok 2014. Na konec června je naplánovaná kontrola hospodaření Klubu 
Švestka za rok 2014 
 
 
K bodu 3) programu – smlouvy 
-výběr dodavatele zakázky „Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ 
Slivenec“- na základě výběrového řízení byla vybrána firma BKN, spol. s r.o. za cenu 758.250,- Kč + DPH 
Usnesení č.61/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-dodatek ke smlouvě s firmou Jiří Novák-truhlářství - vícepráce za 316.031,- Kč + DPH 
Usnesení č. 62/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-uzavření darovací smlouvy se spol. Abbey, s s.r.o na pozemky pod komunikacemi a pod parkem 
Usnesení č. 63/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-výběr dodavatele zakázky „Obnova nádvoří v areálu ZŠ  ve Slivenci“ – na základě výběrového řízení byla vybrána 
firma Amika First, s r.o. za cenu 3.091.779,-  + DPH 
Usnesení č. 64/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 4) programu – věcná břemena 
-uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemků parc. č. 
1496/10,1566/1,1705/1,1705/2,1705/9,1705/13,1706,1708,1709,1710 a 1770/30 k. ú. Slivenec za účelem 
provozování plynárenského zařízení se spol. Pražská plynárenská distribuce a.s.. Úplata za zřízení bude 1.849.600,- 
Kč + DPH 
Usnesení č. 65/5/2015- přijato jednohlasně 
 
 
-uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc. č. 1773/5 a 1725 k.ú. 
Slivenec za účelem umístění a provozování rozvodu plynu s občany 
Usnesení č. 66/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 5) programu-územní plán 
 
-žádost p. Görgla na pořízení změny ÚP-jednání přerušeno jednohlasně 
 
 
-žádost spol. Zapa na pořízení změny ÚP- jednání přerušeno jednohlasně 
 
 
 
K bodu 6) programu-dotace 
 
-účelová investiční a neinvestiční dotace na akci Revitalizace parku v centru Slivence ve výši 6 866 100,- Kč 
Usnesení č. 67/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 10 000,- Kč 
Usnesení č.68/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-účelová investiční dotace poskytnutá v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 173 900,- Kč 
Usnesení č. 69/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-účelová neinvestiční dotace pro knihovnu ve výši 10 300,- Kč 
Usnesení č. 70/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-účelová investiční dotace na spolufinancování akce č. 10217 EU - Zateplení šaten a instalace TČ ve výši 
 194 200,- Kč 
Usnesení č. 71/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-účelová neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků ve školách a školských zařízeních ve výši  
199 100,- Kč 
Usnesení č. 72/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
-účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 21 600,- Kč 
Usnesení č. 73/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 7) programu – dary 
 
-dary na Slivenecké letnice ve výši 248 000,- Kč a počítač pro Slivenecký klub Švestka v hodnotě 9 999,- Kč 
Usnesení č. 74/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 8) programu – rozpočtové úpravy 
dle tabulky, která je nedílnou součástí usnesení 
Usnesení č. 75/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
K bodu 9) programu – závěrečný účet 
 
-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Slivenec za rok 2014, s tím, že zjištěné nedostatky byly 
odstraněny dle pokynu starostky a  závěrečný účet hospodaření MČ Praha-Slivenec za rok 2014 schválen 
zastupitelstvem MČ bez výhrad 
Usnesení č. 76/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 10) programu – účetní závěrka 
 
-schválena řádná účetní závěrka MČ Praha-Slivenec za rok 2014 
Usnesení č. 77/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
-schválena řádná účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Slvienec, Ke Smíchovu 16 za rok 2014 
Usnesení č. 78/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 11) programu – různé 
 
-schválen střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha-Slivenec na období 2016 - 2021 
Usnesení č. 78/5/2015 – přijato jednohlasně 
 
 
 
 
 
 
V 17:50 hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:    p. Michal Láznička                     ……………………………                                        

 

          

     Ing. Simona Strauchová           ….…………………………… 

 

 

 

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


