
  
 

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 17. 12. 2018 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hod.  
 

Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Petr  Andres, Martina Havlíková,  
Martin Javůrek, Mgr. Petr Šimek, Ing. Jan Schiesser, M.A., Milena Hollmannová, Petr Rada, Bc. Pavel 

Fryš 
Omluven: 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 komisí a výborů 
3. Smlouvy 
4. Pronájem květinářství 
5. Granty-I. kolo 
6. Odměny členů výborů 
7. Finanční výbor a Kontrolní výbor 
8. Participativní rozpočet 
9. Místní poplatek ze vstupného 
10. Sociální dary 
11. Rozpočet 
12. Rozpočtové úpravy 
13. Různé 

 

Starostka navrhla změnu programu, aby se nejdříve projednal bod 11) rozpočet a poté se bude pokračovat dále dle 
programu. Změna programu byla schválena jednohlasně. 

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 Milena Hollmannová a pí Martina Havlíková: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Petr Andres a Mgr. Petr Šimek  - zvoleni jednohlasně 
 

 

K bodu 2) programu – zpráva starostky a  předsedů komisí 

 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,  

Vítám vás na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2018. Budu velmi stručná. 

Končící rok byl pro nás velmi úspěšný. Byla dokončena rekonstrukce ulice U Náhonu, vybudován chodník k ulici 

K Barrandovu, máme nový vodovod ve Frančíkové a začíná se nový vodovod stavět i v kolmých ulicích. Byla postavena 

protihluková zeď na odbočce z Pražského okruhu na ulici K Barrandovu. Na ulici K Barrandovu je položen tichý asfalt.  

Začali jsme s výstavbou parku Granátová, která velmi dobře pokračuje a bude na jaře dokončena. V parku se v současné době 

buduje veřejné osvětlení, síť cest a jsou tam již založeny stromy. Zároveň se betonují základy pro halu, kde budou uskladněna  

vozidla stroje na údržbu parku i městské části. Dokončili jsme také úpravy na hřbitově. Nová část hřbitova je již kompletně 

hotová a celý hřbitov byl opatřen rampami pro bezbariérové nájezdy. Vylepšení se dočkala i  rozptylová  loučka.   

Dokončili jsme také velkou rekonstrukci sportovního areálu, který má nyní konečně podobu, jakou by podobné areály měly 

v 21. století mít.  Za okruhem byl položen nový asfalt na stávajících cestách  tak, aby tam mohli dospělí i děti jezdit na kolech, 

koloběžkách  či na inlinech. Máme tam vytyčeny i další cesty, ale bohužel jejich výstavba či rekonstrukce si vyžádá různá 

povolovací řízení a tudíž o hodně více času, než jsme původně počítali. Na obecní louce jsme vybudovali workoutové hřiště. 

Začala výstavba hřiště Na Louži v Holyni, která bude z větší míry udělána letos a dokončena také až na jaře.  

Nezapomínáme ale ani na projekty, protože jen ty zajistí úspěšný rozvoj naší městské části v dalších letech. Máme stavební 

povolení na chodník k tramvaji – jen ta tramvaj, kterou zařizuje Dopravní podnik, má stále zpoždění. Úspěšně se rozeběhla 

soutěž na Polyfunkční dům Slivenec, kde bychom koncem ledna měli obdržet návrhy od šesti vybraných architektonických 

ateliérů. Podali jsme do Operačního programu Praha – pól růstu žádost o  dotaci na stavbu  mateřské školy v ulici Frančíkova a 

vzhledem k velmi vysokému počtu bodů, které jsme získali,  doufáme, že v konkurenci s ostatními projekty uspějeme. 

Připravujeme rekonstrukci školní kuchyně a jídelny – projekt je podaný na stavební úřad již od 30. 8. Během velmi krátké 

doby očekáváme získání stavebního povolení tak, abych mohli vysoutěžit zhotovitele a vše o hlavních prázdninách spustit. 

Bude to opravdu velká akce za cca 25 mil. Kč, proto musí být perfektně připravena, aby výuku omezila co nejméně. Nicméně 

rekonstrukce je nutná, kapacita kuchyně ani jídelny už současnému počtu dětí opravdu nestačí.  Půjde o největší akci naší 



městské části v letošním roce. S předstihem také připravujeme projekt na rozšíření kapacity obou školních pavilonů ze 70. let, 

u něhož počítáme s realizací v létě roku 2020. Bohužel jeden projekt se vleče a nedaří se ho urychlit. Jde o rekonstrukci našich 

hlavních komunikací, kterou pro nás zajišťuje Hlavní město Praha. Mandatář Zavos podal v říjnu na stavební úřad Prahy 5 

žádost o  stavební povolení. V prosinci nicméně stavební úřad řízení zastavil pro špatnou kvalitu podkladů. Vše se tedy musí 

dopracovat a podat v lednu znovu. Jde o nekonečný příběh a slučování obou investičních odborů, které v současné době na 

Magistrátě probíhá, celou situaci ještě komplikuje.  

V příštím roce se ale nechceme věnovat jen stavbám. V poslední době vzbuzuje ve Slivenci emoce působení našeho strážníka. 

Budeme se proto mnohem více než dosud věnovat zlepšení spolupráce s Městskou policií. Do Mramoru bychom chtěli dát 

dotazník na toto téma. Pokud byste se na něm chtěli podílet, tak budu velice ráda. A dále bychom se chtěli příští rok mnohem 

více věnovat situaci našich seniorů. Mám teď na mysli naše spoluobčany v opravdu pokročilém věku, kterým bychom rádi 

usnadnili a zpříjemnili život v naší městské části. Další dotazník v březnu se proto bude zabývat tímto tématem. A konečně 

třetím důležitým tématem by mělo být zlepšování ovzduší v naší městské části. Máme zde nejvyšší koncentrace 

kancerogenního benzo[a]pyrenu v celé Praze, přičemž příčinou je jednoznačně topení uhlím. Do Mramoru bych chtěla dát 

článek k tomuto tématu. Zároveň zde existují hned dva dotační tituly na zlepšování stavu ovzduší: kotlíkové dotace hrazené 

z evropských fondů, kde občané mohou získat až 127 000 Kč, a Čistá energie Praha, kde lze získat až 70 000 Kč. Je třeba 

identifikovat příčiny, proč lidé topí neekologickými palivy, a co nejvíce  našich spoluobčanů přesvědčit ke změně vytápění. 

Zároveň se budeme snažit jim v tom maximálně pomoci.  

Závěrem dovolte, abych vám všem popřála hezké vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku 2019.  

Jana Plamínková 

 

Pí Milena Hollmannová-finanční výbor – 2. jednání FV se konalo 10. 12. 2018, hlavním bodem byla příprava 

kontroly ve škole a plán FV na r. 2019. Ředitelka ZŠ poslala minulý týden starostce MČ žádost o navýšení 

rozpočtu 2018 na energie o cca 193 tis. Kč. Kontrola proběhla 13. 12. 2018, protokol byl všem zastupitelům zaslán. 

Rozpočet ZŠ na letošní rok byl 2,8 mil. Kč a pro rok 2019 je navržena částka 2,9 mil., tj. navýšení o 100 tis. Kč. Pí 

Hollmannová vyjádřila obavu, zda tato částka bude, s ohledem na zjištěné skutečnosti, dostačující. Smlouva s 

dodavatelem elektřiny bude sice od 1. 1. 2019 převedena na úřad MČ, nicméně náklady budou ZŠ přeúčtovávány. 

Dle vyjádření starostky MČ není třeba částku v rozpočtu nyní upravovat, případné navýšení bude řešeno 

rozpočtovými úpravami. 

 
 

Pan Javůrek z dopravní komise za Ing. Poláka – dopravní komise se sešla 10. 12. 2018 a řešila následující body: 

a) areál Enprag -  stanovisko pro firmu Enprag pro zajíždění vozů nad 12 t (zásobování) – v loňském a letošním 

roce je zásobování firmy kamiony povoleno Magistrátem do 31. 12. 2018 - vjezd z okruhu do ulice K Barrandovu. 

Další období je nutno řešit s vyjádřením městské části. 

b) ul. Na Čisté x Frančíkova  - četné náměty veřejnosti na zklidnění dopravy. 

c) ul. V Lipkách – požadavek občana osadit značku nebo vodorovné značení Pozor děti – vozy prý jezdí rychle a 

je to nebezpečné. 

d) opatření v ul. Nefritová – Ve směru dolů k ulici Granátová vpravo parkující vozidla brání plynulému odbočení 

z ul. Ke Smíchovu a často nerespektují vyhláškou stanovenou vzdálenost neparkovaní od křižovatky.  

Dále byla na programu budoucí prodejna Kaufland a rekonstrukce hlavních komunikací ve Slivenci. 

 

 

K bodu 3) programu – rozpočet (za bod 11) 

- Zastupitelstvo schválilo jednohlasně rozpočet na rok 2019, včetně povinných příloh, v celkové výši 

příjmů 35 680 000,- Kč,- Kč a výdajů 35 680 000,- Kč, dále byl schválen rozpočtový výhled na roky 2019 

- 2024 

 

Usnesení č. 19/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 4) programu – smlouvy 

- Zastupitelstvo schválilo  uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na dodavatele zakázky „Dětské hřiště Na 

Louži“ se spol. Zahradní architektura Kurz, s.r.o., na prodloužení termínu dokončení do 30. 4. 2019 

Usnesení č.20/3/2018 – přijato jednohlasně  

 

 

K bodu  5) programu - květinářství 

- Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor v ulici Ke Smíchovu p.č. 507 

s paní Lucií Javůrkovou; prostor bude nadále fungovat jako květinářství 

Usnesení č. 21/3/2018 – přijato jednohlasně 

 



 
 

K bodu 6) programu – granty 

- zastupitelstvo revokovalo usnesení č.8/1/2018 ze dne 29.10.2018 a následně schválilo zvýšení celkové 

výše finančních prostředků na I. kolo grantů v oblasti kultury a sportu na 300 tis. Kč 

Usnesení č. 22/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

- grantová komise předložila zastupitelstvu návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč 

na I. kolo grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2019 pro 15 subjektů; po obsáhlé diskuzi bylo usnesení 

v navrženém znění schváleno jednohlasně 

Usnesení č.23/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

 

K Bodu 7) programu – odměny členů výboru 

- za kvalitní práci ve Finančním výboru v minulém volebním období zastupitelstvo rozhodlo o udělení 

finanční odměny paní Ing. Cicvárkové a paní Ing. Šaradinové 

Usnesení č. 24/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 8) programu – Finanční výbor a kontrolní výbor 

- vzhledem k tomu, že se v usnesení č. 3/1/2018 ze dne 29. 10. 2018 neuvedlo jméno tajemníka 

Kontrolního a Finančního výboru, bylo toto usnesení revokováno a přijato nové usnesení se jmény všech  

členů i tajemnice obou výborů (pí Blažková) 

Usnesení č. 25/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

V 18:10 odešla starostka Plamínková, ve vedení zasedání pokračuje místostarostka Kudláková 

 

K bodu 9) programu – Participativní rozpočet 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o plnění Participativního rozpočtu za rok 2018 a schválilo 

pravidla a harmonogram participativního rozpočtu 2019, kde se určila nově maximální výše na jeden 

projekt 150 tis. Kč 

Usnesení č. 26/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 10) programu – místní poplatek ze vstupného 

- zastupitelé pověřili starostku, aby za MČ Praha-Slivenec odeslala návrh na novelu obecně závazné 

vyhlášky č.10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Návrh se týká snížení odvodu 

místního poplatku ze vstupného z 20 % na 5 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem, 

nevybírání poplatku ze vstupného na akce pořádané školským zařízením a neziskovými organizacemi a 

nevybírání poplatku u sportovních akcí  

Usnesení č.27/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

K bodu 11) programu – sociální dary 

- každý rok přiděluje MČ Praha-Slivenec občanům s nízkými příjmy, na základě jejich žádosti, finanční 

dary na provoz ekologického topení (plyn, elektřina). Letos se přihlásily pouze 2 občanky, každé byla 

přidělena částka 3500,- Kč 

Usnesení č.28/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

K bodu 12) programu – rozpočtové úpravy 

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové úpravy č. 8 dle tabulky, která je přílohou usnesení 

Usnesení č. 29/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

 

 

 



K Bodu 13) programu – různé 

- vzhledem k dopadu zákona o GDPR se musel předělat a doplnit Knihovní řád Veřejné knihovny 

Slivenec, tento nový řád zastupitelé schválili jednohlasně 

Usnesení č. 30/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

- zastupitelstvo schválilo zrušení platného Jednacího řádu MČ Praha-Slivenec a přijalo řád nový, který 

nabývá účinnosti dne 17. 12. 2018 

Usnesení č. 31/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

- byl schválen plán činnosti finančního výboru zastupitelstva MČ Praha – Slivenec na rok 2019 a zápis 

z 1. jednání tohoto výboru 

Usnesení č. 32/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

Zastupitelé projednávali návrh usnesení, který se týkal změny využití části pozemku parc. č. 1765/11 k.ú. 

Slivenec ze ZMK na OB, o kterou požádal pan  Bohumil Slavík, jedná se o celoměstský systém zeleně.  

Pan Petr Rada měl připomínku, která se týkala nesouhlasu s formulací návrhu usnesení. Podle jeho názoru 

nemůžeme občanům určovat způsob využití jejich pozemku. Ing. Musilova namítla, že způsob využití je 

určen platným územním plánem a Ing. Andres dodal, že toto zastupitelstvo dlouhodobě nepodporuje 

změny ÚP ze zeleně na zástavbu. 

Po delší rozpravě navrhl Ing. Schiesser toto usnesení neschvalovat na tomto veřejném zasedání a podal 

návrh dát žádost pana Slavíka k projednání na  komisi pro územní rozvoj MČ Praha-Slivenec. S tímto 

návrhem všichni souhlasili. 

 

- Na návrh občanky MČ Praha-Slivenec paní Blaženy Machoňové zastupitelstvo schválilo udělení 

Čestného uznání paní Šárce Slavíkové starší, za její dlouholetou práci pro městskou část a péči o seniory. 

Usnesení č. 33/3/2018 – přijato jednohlasně 

 

 

V 18:45  hod. místostarostka Mgr. Kudláková  ukončila zasedání. 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Petr Šimek                      ……………………………                                        

          

 

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

 

 

 

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


