
  
 

Zápis z 25. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 11. 9. 2017 

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

4. Věcná břemena 

5. Rozvoj školství v MČ 

6. Dotace 

7. Rozpočtové úpravy 

8. Změna hranic KÚ 

9. Různé 
 

Program byl schválen jednohlasně. 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
K bodu 1) programu – volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byly navrženy pí Hollmannová a pí Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Láznička a p. Andres - zvoleni jednohlasně 
 

K bodu 2) programu – zpráva starostky 

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,  

jak jste si asi všimli, přes prázdniny probíhalo na území naší městské části poměrně dost stavebních akcí. 

Tou největší je pokračující rekonstrukce ulice U Náhonu. Práce pokračují dobře, do konce srpna stavební 

firma dokončila spodní část po křižovatku s ulicí U Smolnic a vzápětí se vrhne na horní část, až ke křižovatce 

s ulicí Pod Vysokou Mezí. Podařilo se zrekonstruovat i ulice kolem hostince U Knotků, což hradila naše 

městská část. Aby Holyně vypadala trochu kloudně, najali jsme architektku, která navrhne pěknou výsadbu 

zeleně v celém centru.  

Rozeběhla se také rekonstrukce půdy našeho úřadu. Domeček na dvoře je již rozebrán, pracuje se na 

rekonstrukci půdy a na výstavbě bezbariérového přístupu v patře. Při této příležitosti také vyměníme krytinu 

na celé budově – bonnský šindel na střeše je již dávno za hranicí své životnosti. Na akci jsme dostali dotaci 

z Operačního programu Praha - pól růstu.  

Pracuje se na dokončení tělocvičny, která by měla být hotová do konce září. Se slavnostním otevřením 

počítáme 6. října – na tuto akci jste všichni srdečně zváni. Jde o největší stavbu, kterou kdy dělala přímo naše 

městská část (připomínám, že školku stavěl odbor městského investora), a tak budu skutečně ráda, až bude 

vše šťastně za námi a děti i dospělí budou moci novou velkou tělocvičnu řádně a bez problémů užívat. Zatím 

vše vypadá dobře, mírné zpoždění ale není ještě vyloučeno. V mateřské školce proběhla demontáž stávajících 

VZT jednotek a probíhá montáž těch nových. Jejich výroba trvala osm týdnů, takže i zde máme trochu skluz, 

nicméně v těchto dnech se již vše řádně chýlí k závěru. Během léta došlo též k natření dřevěných konstrukcí 

teras a sloupů, a to na školce i modrém pavilonu. Podařilo se rovněž dokončit pobytové terasy nad foyer, 

které Hlavní město Praha v rámci úspor poněkud nešťastně vyňalo z projektu při stavbě školky.  Nyní je tedy 

již vše tak, jak to architekt při projektování zamýšlel. Vznikl tak velmi příjemný prostor, kde děti i učitelé 

mohou trávit chvíle odpočinku.   



Ulice na Křenkově je již vydlážděná žulovými kostkami. Nyní již vypadá jako důstojná součást centra 

naší obce. Ještě chybí vydláždění malými kostkami mramoru – bohužel slivenecký mramor není v současné 

době k dispozici, což celou akci zdrženo. Je objednán mobiliář, dřevěné molo a zahradnické úpravy. Rovněž 

ještě zbývá úprava křižovatky u Diamantové, včetně úpravy zeleně a mlatové plochy. 

Na hřbitově je dokončena obvodová zeď a pracuje se na přípravě vnitřních zídek, cestiček a schodů v  

nové části hřbitova. 

Z akcí participativního rozpočtu je už plně dokončená zastávka u Křížku. Pracuje se též na studánce 

v ulici K Dobré Vodě, která bude dokončena v nejbližší době. Hodiny budou nainstalovány do konce září.  

Tím bychom měli hotové projekty pro letošní rok a pomalu se začneme připravovat na projekty pro rok 2018. 

Pokud máte nějaké nápady, tak si je prosím zatím promyslete, v příštím Mramoru vyhlásíme další kolo.  

A nyní naše nejbližší plány. V rámci dokončení sportovního areálu, na který jsme dostali dotaci 5,5 mil., 

uděláme kompletní opravu oplocení celého areálu. Opravíme i plot u tenisových kurtů a doplníme sítě u 

umělky. Čeká nás také úprava terénu a valu v souvislosti s dokončením tělocvičny, dodláždění cestiček a 

plochy před šatnami a další věci, které celý areál zkrášlí. 

Jednali jsme s Radotínem a Řeporyjemi o volnočasovém areálu Za okruhem, na který jsme rovněž dostali 

dotaci. Chceme především opět zprůchodnit cestu mezi novou cestou VC2 a rozvodnou (podél lomu) tak, aby 

zde vznikl ovál, na kterém bude možné jezdit na kolech, inlinech, ale také na koních. V současné době je 

cesta zcela zarostlá a pěší i cyklisté jezdí vlastně po poli.  Cesta by měla dál pokračovat do Radotína po 

červené turistické značce – dnes je to rozšlapáno od koňů ze Zmrzlíku a za deštivých dní se tam nedá vůbec 

chodit. A konečně chceme zprůchodnit cestu podél lomu na západ až k ulici K Zadní Kopanině. Zde už 

mnoho cyklistů skončilo za mokra svou jízdu, protože kolo se jim obalilo jílem tak důkladně, že nebylo dále 

pojízdné. Zbudou-li peníze, chceme vybudovat novou cestu podél skládky Svoboda, takže by zde vznikla 

z cest jakási šišatá osmička.  

       Možná ještě v letošním roce na podzim proběhne rekonstrukce vodovodu v ul. K Váze, spíše však až na 

jaře příštího roku. Habeš přijde na řadu až příští rok z jara. Akci provede PVS. PVK by měla rekonstruovat 

kanalizaci ve dvou ulicích v Holyni  - Pod Vysokou mezí a Zavátá. 

Mnoho projektů postupuje výrazně pomaleji, než bychom chtěli, především kvůli pomalé práci 

stavebního úřadu na Praze 5. Zde máme v současné době „zaparkované“ hlavní ulice – tedy Ke Smíchovu, 

K Lochkovu, K Homolce, které čekají na územní rozhodnutí. Dále chodník podél ulice Ke Smíchovu, kde 

snad již brzy získáme stavební povolení.  A také park Granátová, kde nás zpoždění obzvláště mrzí, protože i 

zde máme dotaci, kterou nemůžeme čerpat. A rovněž halu na techniku, kterou velmi postrádáme. 

Mysleli jsme si, že výstavbou tělocvičny bude celý školní areál na dlouhou dobu dokončen. Bohužel to 

ale není pravda. Vzhledem k velkému počtu narozených dětí a vzhledem k tomu, že ministryně školství 

prosadila, že na školku budou mít  nárok už dvouleté děti, musíme akutně přemýšlet o další školce. Jediné 

místo, které máme v současné době k dispozici, je pozemek na konci Habeše, kde by měla vzniknout 

prozatímní školka z kontejnerů. Zároveň se tím sníží tlak na centrum, protože obyvatelé jižní části Slivence 

budou moci vodit děti do této školky. Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí ve škole jsme také museli 

zvýšit kapacitu školy, která už byla vyčerpaná. Urgentně musíme dostavět aspoň tři třídy. Musíme ale 

zároveň zvýšit kapacitu školní jídelny tak, aby postačila rostoucímu počtu dětí ve škole i školce. Na obojí 

připravujeme projekty.  

Na získaném novém pozemku od křižovníků chceme stavět byty a také větší multifunkční sál, který naší 

obci velmi chybí. Objekt ale obsáhne i další funkce. V říjnu proto uspořádáme participativní plánování, kde 

se budete moci zapojit do diskuse o tom, co by tam vlastně mohlo a mělo být. Další diskusní akci chceme 

udělat ohledně územního plánu mezi centrálním Slivencem a Habeší.  

Jana Plamínková, Vaše starostka  

 

Mgr. Lenka Kudláková - kulturní komise – hovořila o prázdninovém provozu Galerijní laboratoře 

v kapli v Holyni, prázdninovém cvičení ve Fit švestce, o povedených akcích Hafík 2017 ve spolupráci se 

základní školou, Burčák 2017, na kterém se podílel i Primawine shop a o 400 přihlášených na první 

pololetí do kurzů Švestky…. 



 

 

 
K bodu  3) programu – pozemky 

- ruší usnesení č. 187/15/2016 a 188/15/2016 ze dne 22.6.2016 a schvaluje uzavření kupní smlouvy se 

společností MARSILEAN a.s. na odkup pozemků parc. č. 1767/17, 74, 75, 76, 77 a 1770/30, 54, 55, 97, 

98 vše k. ú. Slivenec a stavby komunikací a chodníků  umístěné na pozemcích parc. č. 1706, 1707, 1709, 

1767/74,75,76,77 a 1770/97, 98 vše k. ú. Slivenec za cenu celkem 10 000,- Kč 
Usnesení č. 314/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

- záměr směnit část pozemku parc.č. 140, k.ú. Holyně o výměře cca 8m2 za část pozemku parc.č. 318/1, 

k.ú. Holyně o výměře cca 28m2 s panem Janem Vaverkou a panem Josefem Vaverkou.  
Usnesení č. 315/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

K bodu 4) programu – věcná břemena 

- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty k pozemkům parc.č. 420/1 a 420/2 v k. ú. Holyně za 

účelem práva chůze a jízdy se společností Rohlovský mlýn, s.r.o. bezúplatně.  
– staženo 

 

 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 40, 492, 496/5, 1654, 1658, 1662, 1669 v 

k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav nadzemního a podzemního vedení se společností T-

Mobile Czech Republic, a.s. za cenu 58.600,-Kč + DPH 

Usnesení č. 316/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

K bodu 5) programu – rozvoj školství v MČ 

 - výběr dodavatele zakázky na projekt „Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 

- Slivenec“, společnost G-team projektová kancelář, s.r.o., za cenu 495.000,- Kč + DPH  

Usnesení č. 317/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

- záměr vybudovat v lokalitě U Jezírka na pozemku parc.č. 340/1, k.ú. Slivenec novou dvoupodlažní 

mateřskou školu. 

Usnesení č. 318/25/2017 – přijato, 10 pro, jeden proti 

 

K bodu 6) programu – dotace 

- navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 5 500 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí finančních 

prostředků na akci Sportovní areál Slivenec.  
Usnesení č. 319/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

-  navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 10 000 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí 

finančních prostředků na akci Volnočasový areál za okruhem. 
Usnesení č. 320/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

 - navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 500 000,00 Kč.  

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na akci Zkapacitnění a modernizace ZŠ a MŠ. 
Usnesení č. 321/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

- navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 424 300,00 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 100% podílu městské části na dani z  příjmu právnických osob za rok 2016.  
Usnesení č. 322/25/2017 – přijato jednohlasně 
 

 - navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 240 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí podílu 

z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů. 
Usnesení č. 323/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

-  navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 751 300,00 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace EU – Šablony ZŠ a MŠ Slivenec, 
Usnesení č. 324/25/2017 – přijato jednohlasně 

 
 



K bodu 7) programu – rozpočtové úpravy 

-  rozpočtové úpravy č. 5 dle přiložené tabulky 
Usnesení č. 325/25/2017 – přijato jednohlasně 
 

 

K bodu 8) programu – změna hranic KÚ 

- starostka vysvětlila zastupitelům záměr změnit průběh hranic mezi MČ Praha 5 a MČ Praha – Slivenec 

 

K bodu č. 9) programu – různé 

- Pí místostarostka Strauchová požádala zastupitele o navýšení počtu pracovníků úřadu –

technickohospodářský pracovník na úseku výstavby, majetku a investic 

Usnesení č. 326/25/2017 – přijato jednohlasně 

 

Mgr. Novotná s pí starostkou a pí místostarostou diskutovali o rezervačním systému sportovišť v areálu 

sportovního areálu. Zástupci AFK Slivenec se z dnešní schůzky omluvili a proto bude vysvětlení uveřejněno 

v Mramoru. 

 

 

 

V 19:05  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

Zapsala:  ing. Šárka Musilová   …………………………… 

 

 

 

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

         

 

      Ing. Petr Andres                               ….…………………………… 

 

 

 

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


