
  
 

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 7.9. 2016 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.  
 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová,  Mgr. Lenka Kudláková, Mgr. Jana Novotná,  Ing. 
František Polák, Michal Láznička, Magdalena Pávová, Ing.Ondřej Mika 
Milena Hollmannová 
Omluveni: Martina Havlíková, Ing. Petr Andres 
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. Věcná břemena 
4. Výběrové řízení 
5. Smlouvy 
6. Územní plán 
7. Dotace 
8. Dary 
9. Rozpočtové úpravy 
10. 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 Novotná a pí Hollmannová: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Láznička a pí Pávová - zvoleni jednohlasně 
 
K bodu 2) programu - zpráva starostky a předsedů komisí 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,  
Dovolte, abych vás po letní pauze opět seznámila s novinkami v naší městské části.  
Jak jste si již jistě všimli, výstavba naší nové tělocvičny běží velmi dobře a rychle. Během léta se podařilo na 
stavbu dopravit obří vazníky, které tvoří nosný systém střechy.  Měli jsme strach, zda se v našich úzkých ulicích 
kamiony s nimi vůbec vytočí, ale vše se podařilo zcela bez problémů. Nyní firma začala uzavírat obálku budovy. 
Od června, kdy byla u vlastní tělocvičny hotová pouze základová deska, stavba neuvěřitelně pokročila. Půjde-li vše 
dobře, mohli bychom se dočkat na jaře kolaudace a pak už bude možné začít tělocvičnu využívat.  
U ulice U Náhonu jsou problémy s tím, že mandatář dosud nevyřídil všechny přeložky sítí a neaktualizoval 
vyjádření správců sítí. Zároveň není jasné, kdo bude správcem nové dešťové kanalizace. Máme k tomu svolané na 
zítřek velké jednání, jehož se zúčastní ředitel firmy EKIS, ředitel Zavosu, ředitel OTV, ředitel PVS, náměstek 
ředitele TSK a ředitel odboru správy majetku. Podle poslední informací by se mělo začít až koncem září. Kromě 
toho se musí doprojektovat část dešťové kanalizace od hlavní ulice do potoka, která má nedostatečnou kapacitu.  
V nejbližší době by rovněž už konečně měla začít dlouho odkládaná rekonstrukce ulice U Sportoviště, která bude 
trvat zhruba dva měsíce.  
Rada HMP schválila včera převod 5,2 mil. Kč pro rekonstrukce ulice ve Slivenci a v Holyni. Počítáme s tím, že 
bychom za tyto peníze zrekonstruovali spodní část Kotovky a ulici V Doubcích, tedy obě ulice, které ještě mají 
prašný povrch, dále kus ulice Za Farou, který se nám opět propadl, a ulici Na Křenkově. U ní chceme, aby se stala 
pěknou součástí centra obce.  
Na ulici K Cikánce začala výstavba osvětlení, o kterou jsem usilovala několik let. Výstavba bude probíhat cca dva 
měsíce. Jsem velmi ráda, že konečně bude cesta na Habeš pro chodce bezpečnější. 
Konečně začíná rovněž rekonstrukce křižovatky ulic K Barrandovu – Ke Smíchovu – K Austisu, která potrvá do 
poloviny října. Po mnoha letech zmizí provizorní semafory a budou nahrazeny normálními, jak je to na jiných 
křižovatkách běžné. Přibude též přechod, bezpečnější řešení pro cyklisty a odbočovací pruh do ulice K Austisu.  
Na Habeši se připravují projekty na rekonstrukci ulic a dostavbu chodníku k ulici K Lochkovu. Všechny další 



projekty, o nichž jsem psala v červnu, běží, jen vše trvá déle, než bychom si přáli.  
Příprava parku v Granátové má zpoždění, protože se projektantka musí vyrovnat s překládkou kabelu SŽDC, což 
ovlivní i průběh cestiček v parku.  
 
Mgr. Kudláková-kulturní komise - pozvala všechny na sobotu 10.9.2016 na Slivenecký burčák a k zápisům do 
klubu Švestka, kde je v současné době zapsáno  již kolem 350 lidí, dále všechny pozvala na  podzimní výstavy 
v kapli do Holyně a na besedy, které se konají v zasedací místnosti úřadu. 
 
K bodu  3) programu – věcná břemena 
 
-uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 1731/1, 1669 a 1952 v k.ú. Slivenec se spol. T-
mobile Czech Republic a.s. 
Usnesení č.197/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
-revokace usnesení č. 166/13/2016 ze dne 27.4.2016 
Usnesení č.198/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 4) programu – výběrové řízení 
 
-zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele zakázky „Oprava komunikace Za Farou“  - firmu Stavební společnost 
Šlehofer, s.r.o. 
Usnesení č.199/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 5) programu – smlouvy 
 
-uzavření memoranda o vzájemné spolupráci s MČ Praha - Řeporyje při vybudování 5. a 6. úseku cyklotrasy 
Štěpařská – Řeporyje (A113) 
Usnesení č.200/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 6) programu – územní plán 
-uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Ing. Černou na darování pozemků pč. 1754/345 a 1754/346 a 
podání podnětu k ZHMP na změnu územního plánu ve vztahu k částem pozemků p.č. 1754/2 a p.č. 1754/3 dle 
geometrického plánu 
Usnesení č. 201/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
-zastupitelstvo nesouhlasí se změnou  koeficientu zastavěnosti ÚP pozemku p.č. 1459/13 k. ú. Slivenec z OB-A na 
OB-B 
Usnesení č. 202/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 7) programu – dotace 
-účelová investiční dotace na akci Energeticky pasivní přístavby MŠ a tělocvičny ZŠ a MŠ ve výši 9 mil. Kč 
Usnesení č. 203/16/2016 - jednohlasně 
 
-neinvestiční dotace ve výši 100% podílu městské části na dani z příjmu právnických osob za rok 2015 ve výši 
917 400,- Kč 
Usnesení č.204/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
-dotace ve výši 80 tis. Kč-podpora aktivit v oblasti místní agendy 21-oblast zdraví a zdravého životního stylu na 
lokální úrovni 
Usnesení č.205/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
-schválení výsledku finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 
Usnesení č.206/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 8) programu – dary 
-dar 100 tis. Kč od spol. SCONTO Immobilien s.r.o. na podporu sportu a volného času dětí a mládeže 
Usnesení č.207/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
 



 
 
 
K bodu 9) programu – rozpočtové úpravy 
 
-rozpočtové úpravy č. 5 dle tabulky 
Usnesení č.208/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 10) programu – různé 
 
-zastupitelstvo nesouhlasí s využitím veřejného prostranství na ulici Na Křenkově pro parkování potřebné ke 
splnění požadovaného množství parkovacích míst v nově rekonstruovaném objektu na pozemku p.č. 18 k. ú. 
Slivenec (stodola Na Křenkově) 
Usnesení č.209/16/2016 – přijato jednohlasně 
 
-zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním výrobny stavebních materiálů v bývalém zemědělském areálu v ulici 
K Austisu 
Usnesení č.210/16- přijato jednohlasně 
 
 
Zastupitelstvo projednalo novelu zákona o obcích (č.106/2016), která nabyla  účinnosti dne 1.7.2016 a která zavádí 
zcela nové ustanovení (§ 36a), dle něhož může obec ocenit významné životní události svých občanů, a odsouhlasilo 
znovuobnovení přání občanům k jubileím, aniž by se museli sami přihlašovat. Čerpání příslušných údajů bude 
z informačního systému evidence obyvatel. 
 
   
 
V 18:40  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu: pí Magda Pávová                           ……………………………                                        

          

 

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

 

 

 

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


