
  
 

Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 19. 11. 2018 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hod.  
 

Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Petr  Andres, Martina Havlíková, Ing. 
František Polák,  Martin Javůrek, Mgr. Petr Šimek, Ing. Jan Schiesser, M.A., Milena Hollmannová, Petr 
Rada                          
Omluven: Bc. Pavel Fryš 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
Program : 
 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Půjčka základní škole 

3. Smlouvy 

4. Výkup pozemků 

5. 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 Havlíková: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Andres a Mgr. Kudláková  - zvoleni jednohlasně 
 

 

K Bodu 2) programu – půjčka základní škole  

- zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky Základní a mateřské škole Praha-Slivenec ve výši 1 185 tis. Kč na 

financování projektu Odborná jazyková učebna 

Starostka podala informaci, že půjčka je do 30. 6. 2019 a jazyková učebna je již hotová a funkční. Škola půjčku 

vrátí, až získá peníze z OPPPR.  

Pí Hollmanová - před zasedáním se sešel finanční výbor, který se díval na  finance MČ, není tedy žádný problém 

s půjčkou. 

Usnesení č. 14/2/2018 - přijato jednohlasně 

 

K bodu 3) programu – smlouvy 

 

- usnesení na rekonstrukce přístupových cest v areálu Za okruhem bylo přijato na minulém zasedání, kdy ještě 

nebyl vysoutěžen  zhotovitel. Jediná nabídka, z pěti obeslaných, přišla až po zasedání 2.11.2018, a to od firmy 

Strabag za cenu 3 553 194,44 Kč + DPH 

Usnesení č. 15/2/2018 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Park Granátová MČ Praha-Slivenec“ se 

spol. Gardenline, s.r.o. z důvodu rozšíření předmětu díla o automatický závlahový systém, kterým se navyšuje cena 

díla o 590.204,- Kč + DPH 

Ing. Musilová vysvětlila, že vzhledem k tomu, jaké bylo letos suché léto, tak paní architektka navrhla, aby se park 

vybavil automatickou závlahou, doplněnou o sledování srážek a následnou regulaci závlahy. 

Poté vznikla diskuze, kdy se paní Havlíková zeptala, odkud se bude voda na závlahu brát? Na to jí odpověděla Ing. 

Musilová, že z nové vodovodní přípojky, která bude přivedena do haly (také pro zaměstnance údržby) a bude u ní 

vodoměrná šachta s podružným vodoměrem, který bude osvobozen od stočného. Pan Rada se zeptal, kolik závlaha 

spotřebuje vody a elektřiny, neboť si myslí, že to bude velká finanční zátěž pro městskou část. Bylo mu 

odpovězeno, že spotřeba  vody je závislá hlavně na počasí a spotřeba elektřiny nebude žádná. Na dotaz, z čeho se 

to bude financovat, odpověděla starostka, že z úspor městské části a z obdržených dotací. Rozloha parku bude cca 

19 tis. m2. Paní Hollmannová se zeptala, zda se bude tato voda také používat na zalévání rostlin v obci, odpověď 

Ing. Musilové zněla ano, počítá se s tím. Pan Schiesser prohlásil, že to není moc ekologické, což mu starostka  



 

 

 

potvrdila, ale dala příklady z Prahy, kde umírají stromy, neboť neměly letos závlahu. Načež se zastupitelé dohodli, 

že se to musí vyzkoušet, nové stromy a trávník musí mít závlahu, pokud by bylo takové léto jako letos, nebylo by 

z parku nic. 

Usnesení č. 16/2/2018 – přijato jednohlasně 

  

K bodu 4) programu – výkup pozemků 

- zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o vyřešení duplicitního vlastnictví a odkup pozemků parc. č. 1391/2, 

1390/2,1390/6 a 1389/2 za cenu 242 490,- Kč.  Jedná se o pozemky pod plánovanou retenční nádrží v ulici K 

Homolce, které je nutno vykoupit kvůli rekonstrukci hlavních komunikací. Starostka vysvětlila, že městská část 

nemá žádný právní titul, kterým by mohla vlastnictví prokázat. Pan Rada doporučil, že v usnesení by měla být 

výměra pozemku, která činí 152 m2. 

Usnesení č. 17/2/2018 – přijato jednohlasně 

 

Další usnesení se týkalo výkupu pozemku  parc, č. 222/13 v k.ú. Slivenec, kde by městská část mohla v budoucnu 

vybudovat park a dětské hřiště. Nastala dlouhá diskuze, v níž starostka poukázala na výhodu koupě pozemku (orná 

půda) za  cenu cca 200,- Kč/m2 (původně majitelé požadovali 1000,- Kč/m2). Paní Hollmannová podala protinávrh, 

aby se hřiště udělalo v biokoridoru mezi Lochkovem a Slivencem. Starostka jí vysvětlila, že biokoridor je určen 

k migraci živočichů a zčásti ani není na našem katastru.  Dále měla návrh starat se o biokoridory, které máme ve 

správě a vysazovat na nich další stromy. Pan Schiesser chtěl stanovit priority městské části, tzn. máme obecní 

louku, bude park Granátová, chybí např. agility, které by bylo možné na pozemku p.č. 222/13 vybudovat. Starostka 

ho ubezpečila, že není proti a záleží jen na zastupitelích,  co zde bude do budoucna vybudováno. Nakonec dospěli 

zastupitelé k závěru, že se usnesení schvalovat nebude, pouze bude starostka pověřena jednáním v této věci. 

 

K bodu 5) programu – různé 

 

- paní účetní Blažková podala vysvětlení k tabulce rozpočtových úprav položku po položce, pan Rada měl dotazy 

mimo jiné ohledně rozpočtových  úprav, které se týkaly hřbitova, a chtěl vědět, kde by mohl smlouvy a objednávky 

vidět. Ing. Musilová, která měla stavební práce na hřbitově na starosti, mu vysvětlila, že uvedený přesun financí se 

týká hlavně zádržného a že smlouvy a objednávky jsou uveřejněny v registru smluv. 

 

Usnesení č. 18/2/2018 – přijato jednohlasně 

 

Další do bodu 5) programu - různé doplnila paní Hollmannová, která požaduje, aby byl aktualizován ceník inzerce 

na webu MČ, a to doplněn o 50% slevu pro místní podnikatele v souladu se schváleným usnesením č. 

420/30/2018 a o informaci týkající se inzerce ve společenské rubrice - pro občany MČ zdarma. Ceník inzerce by 

měl být k dispozici i ve Sliveneckém mramoru." 

 

 

V 18:30  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Lenka Kudláková                       ……………………………                                        

          

 

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

 

 

 

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


