
  
 

Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 25. 2. 2019 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:07 hod.  
 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Petr  Andres, Martina Havlíková,  
                  Martin Javůrek,  Ing. Jan Schiesser, M.A., Milena Hollmannová, Petr Rada, Bc. Pavel Fryš, 

                  Ing.   František Polák 
Omluven: Mgr. Petr Šimek 
 
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. Změna územního plánu  

5. Výsledky architektonické soutěže  

6. Služebnost 

7. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2020-2021, rozdělení hosp.výsledku za rok 2018 

8. Granty 

9. Místní agenda 21 

10. Dohody 

11.  Rozpočtové úpravy 

12. Výběrové řízení na ředitele školy 

13. Různé 

 

  

Program byl schválen jednohlasně. 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
 

K bodu 1) programu – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Do návrhové komise byli navrženi:    Martina Havlíková, Martin Javůrek          - zvoleni jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi:  Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Petr Andres  - zvoleni jednohlasně 
 

 

K bodu 2) programu – Zpráva starostky a  předsedů komisí 
 

             Slovo starostky: 

 

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, milí hosté,  

o co méně se přes zimu staví, o to více jsme se věnovali přípravě projektů, a to nejen na letošní 

rok, ale i na roky příští.  

Tím největším je soutěž na výstavbu Polyfunkčního domu, kde jsme koncem ledna obdrželi 

výsledky práce šesti oslovených architektonických ateliérů. Následně se sešla porota, která vybrala 

tři nejlepší projekty. Budeme o tom více diskutovat v příslušném bodě, tak to zde nechci příliš 

rozebírat.  

Dále pokračují práce na projektové dokumentaci chodníku do Lochkova (dělá investiční odbor 

MHMP) a chodníku na Barrandov od zastávky Smaragdová (dělá TSK) i na dalších našich 

projektech, např. na cyklostezce na Lochkov do ulice K Celinám, kterou projektuje magistrátní 

odbor rozvoje a financování dopravy.    



 

V letošním  pražském rozpočtu, který schválila Rada HMP a který ve čtvrtek schválí 

zastupitelstvo HMP, je pro Slivenec alokováno na technickou vybavenost  30 mil. Kč.  Stačí to, 

protože hlavní akce – naše komunikace – musí napřed získat stavební povolení, pak se musí 

vysoutěžit zhotovitel, takže se začne nejdřív na podzim a fakturovat se letos moc nebude. Akce je 

již (opět) podána na stavební povolení na stavební úřad Prahy 5, ale bohužel se z toho musel 

vyloučit velký kus chodníku mezi centrem a ulicí Na Křenkově, protože majitelé nedali souhlas a 

nesouhlasili ani s prodejem pozemků.  

Podali jsme již žádosti o dotaci z magistrátní rezervy pro městské části – žádáme o 20 mil. Kč na 

akci „Dostavba ZŠ a MŠ“ – velká část z toho je určena na rekonstrukci kuchyně a jídelny, menší 

část na projekty dostavby dalších tříd v obou učebních pavilonech. Dále žádáme o 15 mil. Kč na 

dostavbu parku Granátová. Oboje ale pravděpodobně nedostaneme, na celou Prahu je pro 57 

městských částí 500 mil. Kč. Na rekonstrukci jídelny už máme stavební povolení a začínáme 

vybírat zhotovitele.  

Dobrou zprávou je, že Rada HMP schválila přidělení dotace ve výši 16 mil. Kč z Operačního 

programu Praha – pól růstu na stavbu naší nové mateřské školky na Habeši. Zde již máme nejen 

stavební povolení, ale i vysoutěženého zhotovitele, takže stavba může začít ihned, jak to dovolí 

počasí. Od září tam tedy mohou nastoupit děti. Jedna třída je určena pro děti i pod tři roky, tak 

uvidíme, jaký bude mezi rodiči zájem.  

Měla jsem jednání i s místostarosty Řeporyjí, domlouvali jsme se na výstavbě cyklostezky.  Nyní 

je nejdůležitější úkol vykoupit pozemky, kterých je bohužel docela dost, byť jde většinou o malé 

rozlohy.  Jednali jsme i o areálu Za okruhem, kde se pokusí dokončit cestu směrem na ulici 

K Zadní Kopanině. A začali jsme také spolupracovat při rekultivaci lomu na jíl. Bylo by totiž 

škoda, kdyby se vše zavezlo; shodli jsme se, že uděláme vše pro to, aby tam vytvořené pěkné 

jezero zůstalo, protože po mírné rekultivaci může jít o docela pěkný biotop pro živočichy.  

Oddělení ochrany ovzduší odboru ochrany prostředí HMP vytipovalo naši MČ jako vhodnou pro 

pilotní projekt zjišťování stavu znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Měření zde probíhalo 14 

dní a nyní se bude měsíc vyhodnocovat na Státním zdravotním ústavu. Na výsledky jsem opravdu 

zvědavá.  

Výstavba západní části ulice Granátová už má stavební povolení. Akci zde dělá soukromý 

developer kvůli plánované výstavbě domů. Výstavba začne na jaře.  

V letošním roce můžeme otevřít vzhledem k totálně naplněné kapacitě školy pouze dvě první 

třídy. Pokud se přihlásí více dětí, budeme muset použít – asi poprvé v historii – losování, kdo se 

dostane k nám a kdo bude muset chodit na Barrandov. Již v létě loňského roku jsem na tuto situaci 

upozorňovala ředitelku odboru školství MHMP a požadovala jsem, ať Lochkov, který školským 

obvodem spadá pod nás, přesune město jinam, ale bohužel nám nebylo vyhověno.  

 

Děkuji za pozornost Jana Plamínková 

 

 

Finanční výbor: 

Paní Hollmannová požádala zastupitelstvo, aby přijalo usnesení, kterým bere na vědomí zprávy 

z finančního výboru. Pí starostka odpověděla, že zprávy nikdy nebyly zastupitelstvem schvalovány, ale 

dává o tom hlasovat. 

Pro 1, proti 6, zdržel 3 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

Kulturní komise 

Paní Kudláková informovala o akcích od začátku roku, zejména o Masopustu. Poděkovala odcházející 

vedoucí Klubu seniorů paní Ireně Krejčové za úsilí, které věnovala po 10 předchozích let tomuto klubu.  

Novou vedoucí klubu se stala Martina Havlíková. Dále informovala o plánování celoročních kulturních 

akcí. 

 

 

 

 



Komise životního prostředí 

Pan Fryš informoval o plánu setkání s obyvateli, kteří nejvíce znečišťují naše ovzduší. Členové komise je  

chtějí informovat o možnostech dotací na ekologické vytápění. Vše se bude zároveň konzultovat 

s MHMP. 

 

 

K bodu 3) programu – Smlouvy 

- Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1286, k.ú. Slivenec, a uzavřením kupní 

smlouvy na tento pozemek o výměře 58 m
2
 za cenu 350 Kč/m

2
 panu Janu Albokovi a pověřuje 

starostku uzavřením smlouvy. 

            Usnesení č. 34/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemku parc.č. 1767/80, k.ú. Slivenec, a uzavřením kupní 

smlouvy na tento pozemek o výměře 716 m
2
 za cenu 572 656,80 Kč od společnosti Marsilean, 

a.s., a pověřuje starostku uzavřením smlouvy. 
   

            Usnesení č. 35/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě na údržbu zeleně se společností 

Bonsoft a pověřuje starostku uzavřením dodatku smlouvy  

Diskuse: 

Pí Hollmannová žádala úpravy a doplnění dodatku. Pí Valtrová vše pí Hollmannové vysvětlila a 

upozornila, že vše je tak, jak má být. 

Paní starostka konstatovala, že paní Valtrová a panem Šimkem se věnovali přípravě dodatku 

velmi pečlivě a dlouho. 

 

           Usnesení č. 36/4/2019 – pro 8, proti 0, zdržel 2 

 

- Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule k fit parku, 

umístěné na  pozemku par. č.  1849, k.ú. Slivenec  na MČ Praha – Slivenec a pověřuje starostku 

MČ Praha – Slivenec podepsat smlouvu o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, 

umístěné na pozemku parc. č. 1849, k.ú. Slivenec, mezi MČ Praha – Slivenec a hl. m. Prahou. 

 
Usnesení č. 37/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 4) programu – Změny územního plánu 

 

-  Zastupitelstvo  nesouhlasí se změnou využití části pozemku parc. č. 1765/11,  k. ú. Slivenec, 

dle přiložené situace, ze ZMK na OB, o kterou požádal pan Bohumil Slavík, protože se jedná 

o celoměstský systém zeleně. Komise pro územní rozvoj změnu jednohlasně nedoporučila. 
 

            Usnesení č. 38/4/2019 – pro 9, proti 1 

 

 

K bodu  5) programu – Výsledky architektonické soutěže 

 
- Zastupitelstvo I. b e r e  n a  v ě d o m í zápis z hodnotícího zasedání poroty  na 

"Polyfunkční dům Slivenec", 

II. s c h v a l u j e stanovisko poroty a pořadí oceněných návrhů: 

1. místo návrh č. 6: Atelier BOD Architekti s.r.o, 

2. místo návrh č. 3: Ing. arch. Martin Matiska, 

3. místo návrh č. 5: 3+1 Architekti s.r.o., 



a pověřuje starostku jednáním s autory oceněných návrhů tak, jak doporučuje porota. 

 
Diskuse: 

Dotazy zastupitelů směřovaly k ceně projektů a který projekt se bude realizovat. Starostka  

vysvětlila, jak probíhalo vybírání návrhů do konečného kola. Bylo osloveno 6 týmů. Na konci 

ledna jsme obdrželi návrhy. Setkání s porotou bylo v únoru – byly vybrány 3 vítězné  návrhy. 

Starostka popsala jednotlivé návrhy. Dále vysvětlila, jak proběhl výběr prvních tří míst. Všechny 

obdržené návrhy byly v tu chvíli vystavené v zasedací místnosti. 

 

           Usnesení 39/4/2019 – přijato jednohlasně  

 

 

K bodu 6) programu – Služebnost 

 
- Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti 

uložení podzemního kabelového vedení k pozemku parc.č. 222/53, k.ú. Slivenec se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a pověřuje starostku uzavřením 

smlouvy. 

 

           Usněsení 40/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 7) programu –    Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2020 – 2021, 

                                  rozdělení hosp. výsledku za rok 2018 

 
- Zastupitelstvo schvaluje  

1) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Slivenec na roky 2020-2021 dle přílohy.  

2) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 

 

            Usnesení 41/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

 

K bodu 8) programu – Granty 

 
- Zastupitelstvo schvaluje aktualizované podmínky grantového řízení MČ Praha – Slivenec, které 

jsou přílohou tohoto usnesení (Mgr. Kudláková konstatovala, že se jedná  o aktualizované zásady 

poskytování grantů, tematické okruhy, jednotnou žádost o grant, smlouvu poskytovatele 

s příjemcem) 

 

           Usnesení 42/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo vyhlašuje II. kolo účelové dotace z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 

2019 dle přílohy „Tematické okruhy a podmínky poskytnutí účelové dotace MČ Praha - 

Slivenec“. Výše finančních prostředků určených na II. kolo účelové dotace  je 100 tis. Kč. Termín 

ukončení přijímání žádostí je  5.4. 2019 do 12.00 hodin. 

 

            Usnesení č.43/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

 

 

 



K bodu 9) programu – Místní agenda 21 

 
- Zastupitelstvo schvaluje dokument „Roční plán zlepšování projektu Zdravá města a místní 

Agendy 21 v roce 2019“ jako plán činností v rámci  MA21 městské části. Dokument je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

            Usnesení 44/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje dokument „Výroční zpráva projektu Zdravá městská část Praha-Slivenec 

a místní Agendy 21 za rok 2018“ jako komplexní přehled činností v rámci  MA21 městské části. 

Dokument je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

            Usnesení 45/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 10) programu – Dohody 
 

- Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv na DPP od 26. 2. 2019 s neuvolněnými zastupiteli Ing. 

Františkem Polákem a Martinou Havlíkovou  na výkon lektora volnočasového centra Slivenecký 

klub Švestka a Mgr. Lenkou Kudlákovou na výkon řízení Sliveneckého klubu Švestka (zákon č. 

131/2000 Sb. „o hlavním městě Praze“,  §89 odst. 1, písm. r ) 

 

           Usnesení 46/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 11) programu – Rozpočtové úpravy 

 

- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy č. 1 dle přiložené tabulky. 
 

           Usnesení 47/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

K bodu 12) programu – Výběrové řízení na ředitele školy 
 

- Zastupitelstvo schvaluje záměr vypsání konkursního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. 

 

           Usnesení č. 48/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

K Bodu 13) programu – Různé 
 

- Zastupitelstvo schvaluje nový Organizační řád Úřadu městské části Praha - Slivenec, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

          Usnesení č. 49/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje vznik pracovního místa asistentky v rámci ÚMČ Praha – Slivenec.  

 

           Usnesení č.50/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské 

části a do zařízení městské části bez právní subjektivity v počtu 14 osob.  

 

           Usnesení č. 51/4/2019 – přijato jednohlasně 

 



- Zastupitelstvo souhlasí s opravou formální chyby ve schváleném rozpočtu na rok 2019. Jedná se o 

překlep u kapitoly ORJ u oprav a údržby kaple v Holyni, chybný údaj ORJ 800, správný ORJ 600. 

 

           Usnesení č. 52/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 260/15/2008 a schvaluje Ceník na pronájem zasedací 

místnosti MČ Praha – Slivenec 

           Pronájem pro komerční účely: 

           1 hodina……………………………………………………………… 300,- Kč 

           ½ dne (6 hod)…………………………………………………………1 000,-  Kč 

           1 den (12 hodin)………………………………………………………1 500,- Kč 

           Pro veřejně prospěšné účely může být nájemné za pronájem zasedací místnosti adekvátně  

           sníženo, a to max. o 90 %. 

 

           Usnesení  č. 53/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo odvolává z funkce předsedkyně a členky finančního výboru pí Milenu 

Hollmannovou, z funkce místopředsedkyně a členky finančního výboru Ing. Ivanu Šaradinovou, 

z funkce členky finančního výboru Ing. Jiřinu Cicvárkovou 

- Diskuse: 

Pan Rada vznesl dotaz, proč je paní Hollmannová odvolávána. 

Starostka vysvětlila, že FV se v poslední době zabývá činnostmi , kterými se zabývat nemá. FV, 

který se zabývá výškou posekaného koridoru a dalšími věcmi z chodu úřadu, není poradní orgán. 

Finanční výbor je poradní orgán zastupitelstva, nikoli úřadu MČ a má se zabývat věcmi, které 

jdou do zastupitelstva. Nemá za úkol suplovat audit, který tady probíhá velmi důkladně – 4 

auditoři každý rok po 8 týdnů kontrolují celý úřad. Například zápis FV č. 2, který byl všem 

rozeslán, obsahoval tak obrovské množství chyb, že se musel celý přepracovat. Starostka, 

konstatovala, že zjišťováním chyb, nepřesností a vyložených nepravd v zápise strávila minulý 

týden 7 hodin s tím, že na to opravdu nemá čas. A ani po kompletním přepracování neodpovídá 

zápis  skutečnosti. V minulosti finanční výbor do práce ÚMČ nikdy takto nezasahoval. 

 

Paní Hollmannová: 

Nejdříve citovala zákon, že FV má úkol kontrolovat hospodárnost vynakládání finančních 

prostředků. Odůvodňovala svoji práci, ale příklady z minulého volebního období, jak ji paní 

Kudláková upozornila. Do diskuse vstoupil i pan Andres, podle něhož ho paní Hollmannová 

svými tvrzeními jako člena finančního výboru uvedla v omyl. Pod vedením paní Hollmannové 

nadále odmítl pracovat ve FV. 

Podle pí Kudlákové je důležitá kontrola a následná náprava případných chyb. Nikoliv však 

nekonstruktivní kritika a šíření neověřených informací, které narušují pracovní atmosféru úřadu. 

K tomuto vyjádření se přidala i paní Havlíková. Diskuse byla ukončena. 

 

 

           Usnesení  č. 54/4/2019  pro 8, proti 1, zdržel 1 

 

           Paní Hollmannová se poté zvedla k odchodu. Na dotaz starostky, zda chce být zvolena do 

           kontrolního výboru, řekla, že ne.  

 

 

Odchod z jednání zastupitelstva paní Hollmannové  v 19,31 hod. 

 

 

- Zastupitelstvo odvolává z funkce předsedy a člena kontrolního výboru Ing. Jana Schiessera, 

z funkce členky kontrolního výboru Mgr. Janu Novotnou 

 

            Usnesení 55/4/2019 – přijato jednohlasně 

 



- Zastupitelstvo volí do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jana Schiessera, do funkce 

místopředsedkyně finančního výboru Ing. Simonu Strauchovou 

 

Usnesení 56/4/2019 – přijato - pro 8, proti 0, zdržel se 1 

 

 

- Zastupitelstvo volí do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Petra Šimka 

 

            Usnesení 57/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem zasedací místnosti v budově 

úřadu MČ na 2,5 hod./týdně za cenu 200,- Kč/měsíc se Sliveneckým akordeonovým souborem, 

z.s. 

 

           Usnesení č. 58/4/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

- Pan Rada vznesl dotaz, zda se bude něco dělat s parkováním v ulici K Lochkovu.  

Paní starostka sdělila, že ulice K Lochkovu se bude rekonstruovat. Paní Valtrová se pokusí zjistit 

na TSK, zda by se nedala situace řešit dočasnými patníky. 

 

 

 

 

Ve 20:  05 hod. starostka RNDr. Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

Zapsala:  Jana Szilvásiová   …………………………… 

 

 

 

 

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

                                  

          

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

 

 

 

 

 

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


