
 
  
 

Zápis ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 29. 4. 2019 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18,00   hod.  
 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Petr  Andres, Martina Havlíková,  
                  Martin Javůrek,  Ing. Jan Schiesser, M.A., Petr Rada  
                  Ing.   František Polák,  
 
Omluven: Milena Hollmannová, Bc. Pavel Fryš, 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: Ing. Petr  Andres, Ing.   František Polák-   zvoleni jednohlasně 
 

 

K bodu 2) programu – Zpráva starostky a  předsedů komisí 

 
 Slovo starostky: 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané,  

Během uplynulých dvou měsíců se stala celá řada událostí, o kterých vás zde chci nyní informovat.  

Tou nejlepší je asi to, že již bylo zahájeno stavební řízení na stavbu našich hlavních komunikací. 

Doufejme, že se během pár týdnů již dočkáme stavebního povolení, že magistrát rychle udělá 

dokumentaci pro provedení stavby, vybere zhotovitele a v optimálním případě na podzim by mohla začít 

rekonstrukce, na kterou již tolik let čekáme. Výrazně pokročilo také projektování rekonstrukce ulic 

v jihozápadní části Slivence, tedy v ulicích K Váze, K Cikánce, K Rozvodně, Za Křížkem, Na Kraji, Na 

Bělici, U Svahu a Za Fořtem, a také v jižní části ulice K Lochkovu. Je zde vyprojektovaná dešťová 



kanalizace, chodníky (kde to jde), či zvýšení některých křižovatek. Vše s ohledem na maximální 

zklidnění bočních ulic. Východně od ulice K Lochkovu bude umístěna velká otevřená, přírodně 

vypadající retenční nádrž, ze které se bude řízeně odpouštět dešťová voda do bočního údolíčka Vrutice. 

Jsem ráda, že projekt zachycuje moderní trendy, které se snaží ulice zklidnit a zároveň se snaží využít 

více dešťovou vodu. A jsem rovněž velmi ráda, že se (doufám) podaří dosáhnout dohody s majiteli 

pozemků v ulici K Váze, takže bude možné tuto extrémně úzkou komunikaci rozšířit a udělat z ní 

normální ulici s chodníkem, parkováním, stromy a dešťovou kanalizací. K rekonstrukci jsme měli 

komunitní plánování s občany. 

Slibně vypadá situace i u stavby chodníku na Barrandov od podchodu Smaragdová. Po mnoha letech 

mých urgencí, žádostí a proseb dala TSK udělat projekt chodníku od autobusové zastávky Smaragdová 

pod pumpou OMW do ulice Wassermannova na Barrandově, a získali pro něj všechna stanoviska 

dotčených orgánů státní správy i dalších orgánů a organizací -  výjimkou křižovníků. Ukazuje se ale, že se 

zároveň daly do pohybu i zdejší developerské projekty (YIT, Wassermannova Development a Finep). 

Začali jsme s nimi tedy projekt chodníku intenzivně koordinovat  a zdá se, že je zatím vše na dobré cestě. 

Zatím stojí projekt plánované cyklostezky na Řeporyje, protože jsme nezískali souhlas křižovníků 

s výkupem jejich pozemků.  

Mobilní protihluková zeď na Pražském okruhu u Habeše již získala územní rozhodnutí, takže její 

realizace se opět o něco přiblížila. Bohužel se ale hluk na nás stále valí přes nízké protihlukové stěny 

podél okruhu, takže nemám pocit, že by se hluk z okruhu nějak výrazně snížil.  

Stavba parku Granátová úspěšně pokračuje, termín do konce června se nepochybně podaří dodržet. Nově 

se tam již začala rýsovat naše hala technických služeb, která by měla být během několika týdnů 

dokončena. V Holyni jsme otevřeli nové dětské hřiště, které je velmi pěkné. Od svého otevření je 

v obležení malých návštěvníků.  

Kdo jste byl v posledních dnech v ulici Frančíkova, tak jste si nepochybně všiml přízemí  naší nové 

školky, kterou tam stavbaři instalovali ve čtvrtek. Patro přivezou 3. 5. S vedením školy jsme se dohodli, 

že v této školce budou umístěny nejmenší děti – jedna ze tříd bude dokonce určena pro děti od dvou let, 

tak uvidíme, jaký bude o tuto službu zájem.  

Ve škole již máme vysoutěženého zhotovitele rekonstrukce kuchyně a jídelny (schvalovali jsme na 

mimořádném zasedání). 3. května uplyne termín pro možná odvolání, takže hned poté uzavřeme smlouvu 

a stavba může začít v posledním týdnu června, jak bylo s vedením školy plánováno. Máme již také 

stavební povolení na rekonstrukci tří kabinetů na další třídu. Bohužel se nám do výběrového řízení na 

zhotovitele nikdo nepřihlásil, tak ho budeme muset opakovat. Pokud víte o nějaké spolehlivé a slušné 

firmě, budeme rádi, když nám dáte vědět.  

Pokročila také rekonstrukce přízemí budovy našeho úřadu, kde chceme udělat další úřední místnost. 

Vzhledem k přetrvávající vlhkosti jsme si najali odbornou firmu, která nám jako nejjednodušší způsob 

sanace vyhodnotila elektroosmózu. Po rekonstrukci bude v přízemí sídlit paní Růžičková s podatelnou a 

s agendami  evidence obyvatel, hrobů, přestupků atd. (tedy se vším, co dělá dosud), a paní Valtrová 

s dopravní agendou, agendou životního prostředí, s evidencí psů a se vším dalším, co dělá dosud. 

V dubnu k nám nastoupila nová posila, paní Hůrková, na pozici účetní. Stále hledáme tajemníka, pokud 

byste o někom věděli, budu ráda.  

Jana Plamínková 

 

 

 

Pí. Kudláková – Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas 

Informovala o poslední schůzce komise, která proběhla v březnu. Na tétom schůzce komise naplánovala 

akce již do konce kalendářního roku, akce se budou pořádat i ve spolupráci se subjekty v obci (ZŠ, 

farnost, Unie rodičů …). Dále informovala o Komunitním centru na půdě, které má pravidelné akce a 

senioři si tyto akce velmi pochvalují. 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3 – Návrh činnosti kontrolního výboru 

- Zastupitelstvo schvaluje plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

na rok 2019 a Zápis z 1. jednání výboru, dle přílohy.  

 

Usnesení 82/7/2019 -  schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4 – Věcná břemena 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 

užívání pozemku parc.č. 1705/1, v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav 

podzemního vedení se společností PREdistribuce a.s. 

 

Usnesení č. 83/7/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

 

K bodu 5 – Granty 

 

- Zastupitelstvo schvaluje přidělení finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč určených na II. 

kolo grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2019 subjektům :  

                                               

                                  

Spolek MKMŽ Slivenec         ………………..………         9 000,- Kč 

Modelářský kroužek modulové železnice – celoroční činnost 

Miroslav Fical/Real Holyně  ………………………………….       16 000,- Kč 

Celoroční činnost 

Spolek Kosí hnízdo, MŠ         ………………..………                3 500,- Kč 

Divadelní dílničky interaktivní 

Spolek Kosí hnízdo, MŠ         ………………..………                 3 000,- Kč 

Workshop Permakulturní zahrada 

Olymp Florbal, z.s.    ……..……………………….                    13 000,- Kč 

Florbalová přípravka pro děti a mládež z MČ Praha - Slivenec 

Spolek Kosí hnízdo, z.s.        ………………..………                 9 000,- Kč 

Realizace letních příměstských táborů 

Petra Siganová ……………………………………….    4 500,- Kč 

Noc kostelů 2019 

Unie rodičů ZŠ Slivenec         …………….………………    5 000,- Kč 

Kuchařka z Koláčkového dne 

Unie rodičů ZŠ Slivenec         …………………….………         12 000,- Kč 

Zahradní slavnost 

Adéla Rozehnalová        . …………….…………………..           9 000,- Kč 

Výstavní sezóna v Galerii Kaple Holyně 

RC Pecka, z.s.                    ………………………………….……           16 000,- Kč 

Divadelní a hudební produkce 

 

Celkem         ………………                                 100 000,- Kč 

 

 

     Usnesení č. 84/7/2019 – schváleno jednohlasně 



 

 

 

 

 

 

K bodu 6 – Závěrečný účet hospodaření MČ 

 

- Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2018 

s přílohami a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2018 

včetně přijatých opatření k odstranění chyb a nedostatků a souhlasí s celoročním hospodařením 

MČ Praha – Slivenec za rok 2018 bez výhrad.   

 

 

Usnesení č. 85/7/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

K bodu 7 – Participativní rozpočet 

 

- Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hlasování o projektech Participativního rozpočtu MČ 

Praha – Slivenec 2019  dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a schvaluje realizaci projektů na 1. – 2. 

místě, dle přílohy č. 1,  tohoto usnesení. U projektu na 3. místě požaduje vyčkat výsledků  

dopravní studie. 

 

Usnesení č. 86/7/2019 – schvaluje jednohlasně 

 

 

 

 

K bodu 8 – Výběrová řízení 
 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Dodávka a instalace nábytku 

v novém pavilonu MŠ v ulici Frančíkova“ se společností MY DVA corporation, s.r.o. za cenu 

825.247,10 Kč + DPH , jehož nabídka byla v provedeném výběrovém řízení vyhodnocena jako 

nejvýhodnější. 

 

Usnesení 87/7/2019 – schváleno jednohlasně 

                          

 

K bodu 9 – Dary 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru ve výši 6000,- od pí. Lenky Lochmanové dle přílohy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. Finanční prostředky jsou určeny na financování kultury. 

 

Usnesení č. 88/7/2019 – přijato jednohlasně 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 10 – Schválení výsledku výběrového řízení na ředitele školy 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, 

Ke Smíchovu 16, a pověřuje starostku jmenováním Mgr. Petry Chlumské do funkce ředitelky 

školy. 

 

Usnesení č. 89/7/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

K bodu 11 – Různé 
 

- Zastupitelstvo schvaluje slevu z měsíčního nájemného nebytového prostoru Ke Smíchovu 47/120 

paní Lucii Javůrkové ve výši 1000,- Kč na dobu 24 měsíců, z důvodu provedených a doložených 

oprav, a pověřuje starostku uzavřením dodatku.  

 

Usnesení 90/7/2019 – schvaluje jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy v bytě č. 6 v bytovém domě čp. 462 v  ul. 

Ke Smíchovu panu Mgr. Zdeňku Atexingerovi, s výpovědní lhůtou 1 měsíc dle nájemní 

smlouvy a dodatků.   

    

K tomuto usnesení se rozproudila diskuse, do které se zapojili občané. Upozornili, že v  daném bytě 

žije ne jeden, ale dva učitelé. Paní starostka upozornila, že v tomto bytě s výhodným nájmem bydlí 

pan Atexinger již 10 let. Obec ale tento byt potřebuje pro vedoucího údržby obce, jelikož byt ve 

škole, ve kterém bydlí, škola potřebuje pro své účely.  

Občané i zastupitelé upozornili, že ve Slivenci jsou volné k pronájmu asi 3 byty, které by si pan 

učitel mohl pronajmout. 

 

 

Usnesením č. 91/7/2019 – schvaluje jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo ŽÁDÁ  HLAVNÍ MĚSTO PRAHU o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy na 

pozemcích parc.č. 1785/3, 1785/12, 1785/37, 1785/38, 1785/104, 1733/1, 1744/2, 1744/22, 1737, 

1741/1, 1790/20, 1790/21, 1790/5, 1798/103, 1798/108, k.ú. Slivenec z funkční plochy OP/VN-D 

(ZÁVAZNÝ NÁVRH/ÚZEMNÍ REZERVA): OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, 

VN-D - nerušící výroby a služeb na funkční plochu DH a VN-D: DH - plochy a zařízení 

hromadné dopravy osob, parkoviště P+R, VN-D - nerušící výroby a služeb dle přiložené situace. 

 

Usnesení č. 92/7/2019 – schvaluje jednohlasně 

 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Park Granátová MČ 

Praha - Slivenec“ se společností Gardenline, s.r.o. z důvodu dopracování návrhu pergol a lávky, 

kterým se navyšuje cena díla o 182.521,16,- Kč +  

DPH, a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

 

Usnesení č. 93/7/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

 



V 18,45  hod. starostka RNDr. Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

                                  

        Ing.   František Polák   ….……………………………… 

 

 

 

 

 

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


