
  
 

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 19. 12. 2016 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.  
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Mgr. Jana Novotná,  Ing. František Polák, 
Magdalena Pávová, Ing. Ondřej Mika, Martina Havlíková, Ing. Petr Andres, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka 
Kudláková,  Mgr. Jana Novotná 
Omluveni: p. Michal Láznička 
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 ÚP 
5. Sociální dary 
6. Rozpočet 
7. Zrušení účtu FRR 
8. Rozpočtové úpravy 
9. 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 Novotná: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Andres a pí Strauchová - zvoleni jednohlasně 
 
 
K bodu 2) programu – zpráva starostky 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané a občanky,  
 
ani jsme se nenadáli a blíží se konec roku 2016, který pro nás utekl jako voda.  
Co přineslo nového? Tak především začala dlouho očekávaná rekonstrukce ulice U Náhonu. Letos se 
zatím udělala jen rekonstrukce dešťové kanalizace mezi kaplí a točnou autobusů. Vzhledem k počasí se 
většina prací přesunula na rok 2017, kdy se začne brzy na jaře opravdu naostro s rekonstrukcí celé ulice. 
Do konce roku měly být podány na územní rozhodnutí obě hlavní slivenecké ulice, tj. ulice Ke Smíchovu 
a K Lochkovu. Příští roku musíme získat stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a začít s rekonstrukcí.  
Co se týče dalších ulic, tak máme kompletně hotovou ulici V Doubcích a ulici U Sportoviště. Bohužel, 
v ulici K Doubích, která je velmi úzká, je stále její část neoprávněně zaplocená soukromými majiteli 
přilehlých pozemků. Spor budeme zřejmě řešit soudní cestou. Pracuje se na ulici Kotovka, která bude 
hotova příští rok.  
Získali jsme 400 000 Kč na přípravu cyklostezky mezi Slivencem a Řeporyjemi. Na projektu se již 
pracuje. K vlastní cyklostezce povede ještě dlouhá cesta, mimo jiné proto, že bude nutné vykoupit některé 
pozemky, ale jsem ráda, že se s akcí již podařilo výrazně pohnout. Podobným způsobem bychom se chtěli 
dohodnout také s Lochkovem na přípravě cyklostezky a chodníku podél ulice K Lochkovu.  
Tělocvična pokračuje velmi dobře a na jaře příštího roku bude otevřena, byť zde došlo u určitému 
zpoždění. Získali jsme peníze na instalaci nové rekuperační jednotky s chlazením, která bude umístěna na 
střeše mateřské školy. Akce začne hned, jak to dovolí počasí, tj. na jaře. Každopádně se již rodiče nemusí 
bát, že by ve školce bylo dětem příliš horko. Při této příležitosti bychom chtěli dokončit nedokončené 
terasy nad atriem tak, aby děti mohly terasy bez problémů užívat. Zároveň jsme dali zpracovat studii 
dalšího rozvoje areálu, neboť musíme myslet do buducnosti. Místnosti ve škole docházejí a během pár let 
bychom neměli kam dávat děti.  
Před 14 dny jsme měli  velmi inspirativní setkání s Křižovníky, tedy s otcem Davidem. Seznámil nás  



 
 
 
s plány křižovníků na další fungování Dvora křižovníků, kde by měl být pivovar, jídelna, křižovnický 
archiv, chráněné bydlení pro dívky z jejich školy a pokud by městská část chtěla, mohli bychom  mít  
v areálu i sál pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že chtějí křižovníci prodat areál bývalého ovčína, chceme 
se pokusit ho získat, neboť na tomto pozemku by bylo výborné mít jak sociální byty, tak i společenský 
sál, eventuálně též knihovnu, služebnu policie a další veřejně prospěšné věci.  
Během letošního adventu jste se mohli zúčastnit celé řady akcí, které pro vás připravila městská část, ať 
již jde o jarmark s výborně šlapajícím orchestrem Tomáše Kočka, koncert souboru Hilaris v kostele 
Všech svatých či koncert „našeho“ akordeonového souboru tamtéž. Povedlo se i slavnostní rozsvěcení 
vánočních stromů, kde letos proběhlo školní vystoupení na nově rekonstruovaném školním nádvoří a pak 
jsme se přesunuli do Holyně, kde byla připravená vernisáž vánoční výstavy Klubu Švestka. Všechny tyto 
akce byly opravdu podařené.  
Přeji Vám všem hezký zbytek adventu, veselé vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2017. Vaše starostka 
Jana Plamínková 
 
Mgr. Kudláková - kulturní komise - poděkovala všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu adventních akcí 
 
Martina Havlíková - sociální komise - komise se sešla, aby rozdělila na základě žádostí občanů finanční 
prostředky na otop (plyn a elektřinu) v celkové výši 19 tis. Kč 
 
Milena Hollmannová – finanční výbor a kontrolní výbor provedly kontrolu hospodaření v základní a mateřské 
škole v Praze - Slivenci 
 
Ing. František Polák – dopravní komise - komise se sešla  12. 12. 2017, aby projednala aktuální úkoly a návštěvu 
odboru dopravy Prahy 5 
 
 
K bodu  3) programu – smlouvy 
-zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 1731/1 v k.ú. Slivenec o velikosti 3 m2 za cenu 5.540,- Kč/m2  
Usnesení č. 247/19/2016 –přijato jednohlasně  
 
 
K bodu 4) programu – změna ÚP 
Zastupitelstvo MČ přerušilo projednání tohoto bodu, neboť nebyl předložen souhlas sousedů, podmínka ZMČ 
Praha - Slivenec pro změnu koeficientu zastavěnosti pozemku p.č. 1459/13 k.ú. Slivenec z OB-A na OB-B -
jednohlasně 
 
 
K bodu 5) programu - dary 
-zastupitelstvo MČ rozhodlo o poskytnutí finančního daru občanům s nízkými příjmy a občanům nemohoucím 
v celkové výši 19 tis. Kč na základě posouzení jednotlivých žádostí sociální komisí 
Usnesení č.248/19/2016- přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 6) programu – rozpočet 
-zastupitelstvo MČ schválilo rozpočet Městské části Praha - Slivenec na rok 2017 a rozpočtový výhled MČ Praha – 
Slivenec na roky 2017 - 2022 
Usnesení č. 249/19/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 7) programu – zrušení účtu FRR 
-zastupitelstvo MČ rozhodlo o zrušení fondu rozvoje a rezerv Městské části Praha – Slivenec a s tím související 
bankovní účet č.1222-0500756998/6000 a převedení zůstatku na účet hlavní činnosti 
Usnesení č.250/19/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 8) programu – rozpočtové úpravy 
-zastupitelstvo MČ schválilo rozpočtové úpravy č. 8 dle tabulky 
Usnesení č.251/19/2016 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 9) programu – různé 
-zastupitelstvo MČ schválilo úpravu Knihovního řádu Veřejné knihovny Slivenec 
Usnesení č. 252/19/2016 – přijato jednohlasně 
 
Zastupitelstvo projednalo žádost p. MUDr. Čupky o změnu nájemce NP v čp. 315. Bude svolaná schůzka se 
zastupiteli a p.Čupkou a p. Gulkou. 
 
Na závěr veřejného zasedání předala starostka paní Ireně Krejčové medaili, Čestné uznání, květinu a finanční dar 
za zásluhy pro obec. K blahopřání se připojili členové zastupitelstva a úředníci Úřadu MČ Praha - Slivenec. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Slivenec stanovilo termín dalšího veřejného zasedání na 13.2.2017. 
 
 
 
V 18:30  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

 

 

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

 

 

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

          

 

    Ing. Simona Strauchová                          ….…………………………… 

 

 

 

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


