
  
 

Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 18.6. 2018 

 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.  
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Mgr. Jana Novotná, Martina Havlíková, Mgr. Lenka 
Kudláková,  Ing. František Polák, Magdalena Pávová, Mgr. Jana Novotná, Milena Hollmannová, Ing. Petr Andres, 
p. Michal Láznička, Ing. Ondřej Mika 
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. Smlouvy 
4. Pozemky 
5. Zřízení funkce tajemníka 
6. Počet ZMČ na další volební období 
7. Memorandum-volnočasový areál 
8. Studie Kaufland 
9. Výběrová řízení 
10. Záměr architektonické soutěže 
11. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ 
12. Dary 
13. Dotace 
14. Závěrečný účet 
15. Rozpočtové úpravy 
16. 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. Andres a p. Láznička:  zvoleni jednohlasně 
 

K bodu 2) programu – zpráva starostky 
 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,  

Scházíme se dnes na jednom z posledním zasedání v tomto volebním období (volby jsou, jak víte,  vyhlášeny na 5. - 6. října 

2018) a já přicházím s pravidelnou porcí informací z naší městské části. Řádné jednání budeme mít ještě v září a budeme dělat 

ještě mimořádné zasedání kvůli výběrovému řízení na park a kvůli připomínkám k Metropolitnímu plánu v červenci - termín 

musíme dohodnout. Připomínky k Metropolitnímu plánu se totiž budou podávat do 26. července.  

Konečně začala dlouho očekávaná výstavba chodníku do ulice Ke Smíchovu. Nejprve bylo nutné na levé (severní) straně 

rozšířit komunikaci Ke Smíchovu, protože na části stávající ulice bude umístěn chodník. Je to kvůli tomu, aby se stavba vešla 

na pozemky ve vlastnictví HMP a nemusely se zdlouhavě vykupovat.  

Začala již také rekonstrukce vodovodu na Habeši. V letošním roce  bude PVS dělat ulici Frančíkova, příští rok přijdou na řadu 

malé kolmé ulice. Poté doufejme ustanou neustálé problémy s haváriemi v této oblasti. Zároveň už odbor technické 

vybavenosti připravuje rekonstrukci komunikací v celé lokalitě.  

V květnu jsme otevřeli workoutové hřiště na obecní louce. Některé cviky jsou spíš pro mladé zdatné jedince, jiné zvládne 

opravdu každý. Hřiště jsme vybudovali z dotace, která byla vázaná výhradně na tento účel. Praha byla totiž loni Evropským 

městem sportu, jen ta dotace měla trochu zpoždění. Dotazy některých občanů, proč jsme místo toho neudělali kus chodníku, 

tudíž nemají smyslu – mohli jsme dotaci buď přijmout nebo odmítnout, nic víc. A mně připadá, že hřiště může velmi dobře 

sloužit jako cíl výletů pěšky či na kole, a to smysl určitě má.  

Sportovní areál se dále vylupuje do krásy. Cesta k tělocvičně zezadu je úplně luxusní, dále přibyla cesta kolem kurtů. Ty se 

narovnávají, aby měly normální obdélníkový tvar, a aby se tam do budoucna případně dala postavit i nafukovací hala.  

Bohužel se nepodařilo včas získat potřebná povolení na rekonstrukci jídelny ve škole, a tak se letos  o prázdninách 

rekonstruovat nebude. Mrzí mě to, máme na ni i finance z dotace HMP, ale vzhledem k tomu, že akci lze dělat pouze o 

prázdninách, tak vše musíme o rok posunout.  Nakoupíme aspoň  přístroje, které škola nutně potřebuje, např. konvektomat či 

myčku.  

Mateřská škola letos přijala všechny přihlášené děti, protože odešlo asi 40 dětí do školy (měli jsme 17 odkladů). To znamená, 

že nemusíme  tolik pospíchat s novou školkou, můžeme ji v klidu připravit a otevřít příští září. Připravujeme ji na dotaci  

z fondů EU, kde je všechno na dlouhé lokte, tak je to pro nás velmi pozitivní zpráva.  

Komunitní centrum na půdě už začalo sloužit svému účelu. Výtah také funguje, jak má, tak ho můžete vyzkoušet, až půjdete na 

úřad. Je to pomoc nejen pro starší a hůře pohyblivé občany, ale též pro rodiče s kočárky. Od hlavního města jsme na něj dostali 

ještě  2,9 mil. Kč, tedy  50 % z neuznatelných „evropských“ výdajů. Z EU fondů nám totiž pokrátili např. dotaci na výtah, 



protože nebude sloužit jen pro komunitní centrum, ale i pro úřad. Jsme tudíž rádi, že nám hlavní město pomohlo.  

V červnu Zastupitelstvo HMP konečně schválilo změnu územního plánu pro náš pozemek na rozšíření hřbitova. Neuvěřitelné 

na tom je, že změna trvala 8 let, vždyť žádost jsme podávali  už  v roce 2010!!! A to přitom nešlo o nijak problematickou 

změnu, nikdo se proti ní neodvolával, nikdo nic nenamítal – a osm let. Slavnostní otevření nové části hřbitova uděláme až na 

podzim. 

Od 10.7.2018 by se  měla začít asfaltovat tichým asfaltem ulice K Barrandovu a měla by být dokončena v říjnu 2018.  

Dost intenzivně se snažím, aby město vykoupilo areál bývalé skládky Svoboda a prostor kamenolomu Požáry v Řeporyjích. 

Zatímco jednání s Kamenolomy ČR jdou ztuha, tak se skládkou Svoboda to vypadá celkem nadějně. Nadějné to zase začalo 

být s tramvají, kde už došlo k dohodě s majitelem pozemků panem Žákem,  kde se dosti reálně uvažovalo o vyvlastnění. 

Největší překážka pro tramvaj tedy padla. Ještě zbývá Ekospol, vyřízení duplicit a jednání s panem Knotkem a první dvě 

zastávky by se mohly příští rok začít stavět. Pak ovšem přijde ta horší část, protože na území naší městské části  je majitelů 

pozemků hodně.  

Zahájili jsme jednání s ŘSD o výměně pozemků městské části. Jsou nyní ochotni jednat o výměně našich pozemků pod 

Pražským okruhem za jejich pozemky po bývalé betonárce (jen na našem katastru, na lochkovském si to musí vyřídit 

Lochkov). Další novinkou je, že ŘSD chce rozšířit Pražský okruh, stavbu 515 (mezi Slivencem a Třebonicemi) na 3 pruhy. Už 

si podali žádost o změnu územního plánu. Asi s tím souvisí i ta náhlá ochota  s námi vyměňovat pozemky. Rozšíření ale bude 

znamenat i další nárůst dopravy a je otázkou, zda je něco takového v zájmu občanů naší městské části. Více kamionů totiž 

znamení i více hluku, více znečištění atd. A už nyní kvalita ovzduší od doby postavení okruhu není u nás příliš dobrá.  

Připravujeme veřejnou architektonickou soutěž na multifunkční objekt s byty, knihovnou a společenským sálem.  Jde o první 

případ, kdy něco zadáváme formou soutěže dle pravidel České komory architektů, tak jsem na výsledek docela zvědavá.  

Informace z HMP jsou velmi rozdílné – od adorace soutěží až po jejich naprosté zatracení.  Nu, uvidíme.  

Měli jsme jednání s projektantem a zástupcem developera kvůli stavbě Kauflandu. Měl by být mezi ulicí K Barrandovu a 

tramvají,  na holyňské straně.  

Nezapomeňte si prosím zapsat do svých kalendářů volby, které se budou  konat 5. - 6. října. U  nás se volí do zastupitelstva 

Městské části Praha – Slivenec, do zastupitelstva Hlavního města Prahy a také si budeme volit svého senátora. O tom 

současném jsme šest let vůbec neslyšeli… 

Přeji Vám všem hezké léto (a taky občas trochu deště). 

Jana Plamínková 

 

Mgr. Lenka Kudláková–kulturní komise–konstatovala, že přestože byly Slivenecké Letnice 

poznamenány nepříznivým počasím, tak to klaplo! Poděkovala všem, kteří se na přípravě podíleli, hlavně 

pracovníkům úřadu jmenovitě paní Růžičkové a pracovníkům údržby. Dále  poděkovala všem 

sponzorům, kteří svými finančními dary pokryli 2/3 nákladů. Pozvala občany do holyňské kaple, kde stále 

probíhají výstavy. Informovala o zájezdech pro  seniory  a  o tom, že od září začne fungovat celotýdenní 

provoz Komunitního centra Na Půdě. Další informace z kultury se dočtete v časopise Slivenecký mramor. 

 

Pí Milena Hollmanová-finanční výbor-sešel se 28.5.2018, vzal na vědomí zprávu o přezkoumání 

hospodaření městské části za rok 2017 a účetní závěrku za rok 2017 a schválil protokol č.2/2018 – 

kontrola údržby zeleně MČ Praha-Slivenec 

 

Pí Havlíková–sociální komise –poslední dobou se stále řeší otázka obědů, bude se konat schůzka 

s ředitelem SeniorCentra Slivenec, sociální komisí a  paní Slavíkovou, která rozváží obědy, byla 

dohodnuta přijatelná částka za obědy z domova seniorů a začít rozvážet občanům by se mohly  již 

v červenci tohoto roku 

 

Ing. František Polák- dopravní komise - řeší podnět a doporučení by mohla dát ještě do prázdnin 

 

K bodu  3) programu – smlouvy 

-schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se spol. CUBESPACE, s.r.o., kterým se posunuje termín 

dokončení do 30.6.2019 

Usnesení č.394/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „PD na zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním 

pavilonu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec“ s G-team projektová kancelář s.r.o., kterým se posunuje termín 

dokončení do 30.9.2019 a navyšuje se cena o 148.500,- Kč 

Usnesení č. 395/30/2018 – přijato jednohlasně 
 

K bodu č.4) programu – pozemky 

-uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 363 v k. ú. Holyně o velikosti 230 m
2  

s panem 

Stanislavem Burianem k zahrádkářským účelům 

Usnesení č. 396/30/2018 – přijato jednohlasně 

 



 

 

-uzavření kupní smlouvy s spo. Pana Steva Lovecka Lichtaga na prodej pozemku p.č. 1655/3 o výměře 24 

m
2  

odděleného z pozemku p.č. 1655/1 vše v k. ú. Slivenec 

Usnesení č. 397/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-uzavření kupní smlouvy se spol. Marsilean a.s. na odkup pozemku pro vybudování chodníku p.č. 482/2 o 

výměře 505 m
2  

, ovocný sad a pozemek p.č. 1744/29 o výměře 1321 m
2  

, orná půda, oba v k. ú. Slivenec 

za cenu celkem 2 000,- Kč 

Usnesení č. 398/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-uzavření kupní smlouvy se spol. Marsilean a.s. na odkup pozemku pro cyklostezku p.č. 322/154 v k. ú. 

Holyně o výměře 389 m
2,  

odděleného z pozemku p.č. 322/24 k. ú. Holyně, za cenu 440,- Kč/m
2    

Usnesení č. 399/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č.5) programu – zřízení funkce tajemníka 

-zastupitelstvo MČ souhlasí se zřízením pracovního místa „tajemník úřadu městské části Praha-Slivenec“ 

Usnesení č. 400/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č.6) programu – počet ZMČ pro další volební období 

-zastupitelstvo MČ stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva Městské části 

Praha – Slivenec na 11 (jedenáct) 

Usnesení č. 401/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č. 7) programu –  memorandum-volnočasový areál 

-zastupitelstvo schválilo uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě volnočasového areálu „Za 

okruhem“ s městskými částmi Praha 16 a Praha-Řeporyje 

Usnesení č. 402/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č.8 – Studie Kaufland 

-zastupitelstvo souhlasí se záměrem spol. Kaufland vybudovat mezi ulicí K Barrandovu, U Náhonu a 

budoucí tramvajovou tratí Obchodní centrum Slivenec za předpokladu, že nebudou ohroženy zájmy 

občanů městské části Praha-Slivenec 

Usnesení č. 403/30/2018 – přijato 9 pro, 2 zdržení 

 

 

K bodu č. 9 programu – výběrová řízení 

-schválen výběr dodavatele zakázky „Rekonstrukce polních cest v areálu Za Okruhem“ se spol. 

STRABAG a.s. za cenu 2 828 828,85 + DPH  

Usnesení č. 404/30/2018 – přijato 10 pro, 1 proti 

 

- schváleno uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Zkapacitnění a modernizace ZŠ a MŠ Slivenec“ 

s vítězem výběrového řízení, který ještě není znám, neboť jednotlivý účastníci výběrového řízení byli 

vyzváni k doložení produktových listů jednotlivých výrobků  

Usnesení č. 405/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č. 10) programu – záměr architektonické soutěže 

-zastupitelstvo schválilo záměr na vyhlášení architektonické soutěže o návrh na „Polyfunkční dům 

Slivenec“ na pozemcích p.č. 470/1 a 471 v k. ú. Slivenec 

Usnesení č. 406/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 



 

 

 

K bodu č. 11) programu – Střednědobý výhled ZŠ a MČ 

-zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Slivenec na roky 2019 - 2020 

Usnesení č. 407/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č. 12) programu – dary 

-schválení finančních darů ve výši 77 tis. Kč na Slivenecké Letnice 2018 (seznam sponzorů v příloze 

usnesení) 

V 19:02 hod. odešla Ing. Strauchová. 

Usnesení č. 408/30/2018 – přijato jednohlasně- 10 pro 
V 19:05 se vrátila Ing. Strauchová. 

  

 

K bodu č. 13) programu- dotace 

-schválení dotace  na akci Komunitní centrum Na Půdě ve výši 2 960 000,- Kč 

Usnesení č. 409/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-schválení změny účelu investiční dotace 500 000,- Kč  z akce Rozšíření hřbitova na akci Výstavba hřiště 

v Holyni a úprava zeleně 

Usnesení č. 410/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-účelová investiční dotace v rámci grantového řízení na podporu projektu ke zlepšení životního prostředí 

– Zelené atrium-zelená učebna ve výši 405 tis. Kč  

Usnesení č. 411/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-účelová neinvestiční dotace z HMP pro přípravu a zkoušku ZOZ ve výši 10 000,- Kč 

Usnesení č. 412/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-neinvestiční dotace EU- Šablony ZŠ a MŠ Slivenec ve výši 500 800,- Kč 

Usnesení č. 413/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-neinvestiční účelová dotace na posílení mzdových prostředků v ZŠ a MŠ Slivenec 

Usnesení č. 414/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-účelová neinvestiční dotace ve výši 345 700,- Kč na dokrytí integrace žáků na období 1.1. do 31.8.2018 

pro základní školu 

Usnesení č. 415/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-finanční prostředky ve výši 42 800,- Kč na projekt v rámci Grantového programu v oblasti primární 

prevence ve školách - Všichni spolu 

Usnesení č. 416/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č. 14) programu- závěrečný účet  

-zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2017 s přílohami a 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2017 včetně přijatých opatření 

k odstranění chyb a nedostatků a bez výhrad souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha-Slivenec za 

rok 2017 

Usnesení č. 417/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

K bodu č. 15) programu – rozpočtové úpravy 

-schválení rozpočtových úprav č. 3 dle rozpočtové tabulky 

Usnesení č. 418/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu č. 16) programu-různé 

-zastupitelstvo schválilo záměr podat žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu, v rámci 

36. výzvy „ Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II“ na 

projekt „Navýšení kapacity MŠ Praha-Slivenec“. 

Usnesení č. 419/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

-zastupitelstvo  schválilo 50% snížení ceny za inzerci ve Sliveneckém Mramoru pro podnikatele a firmy 

se sídlem v MČ Praha – Slivenec, které poskytují služby pro občany MČ Praha-Slivenec. 

Usnesení č. 420/30/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

19:15  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

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

 

 

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

         

 

     Michal Láznička                                  ….…………………………… 

 

 

 

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


