
  
 

Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 19. 6. 2017 

 
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod.  
 
Přítomni: RNDr. Jana Plamínková,  Ing. Simona Strauchová, Mgr. Jana Novotná, Martina Havlíková, Ing. Petr 
Andres, Milena Hollmannová, Mgr. Lenka Kudláková,  Ing. František Polák, p. Michal Láznička, Magdalena 
Pávová 
Omluveni: Ing. Ondřej Mika, Mgr. Jana Novotná 
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. Věcná břemena 
5. Výběrová řízení 
6. Dotace 
7. Rozpočtové úpravy 
8. Participativní rozpočet 
9. Změna ÚP 
10. Záměr výkupu budovy 
11. 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 Havlíková: zvoleny jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Láznička a p. Andres - zvoleni jednohlasně 
 
K bodu 2) programu – zpráva starostky 
 
Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, milí hosté, 
Dovolte, abych vás seznámila s poslední porcí novinek v naší městské části před prázdninami. Protihluková zeď na nájezdu 
z okruhu na ulici K Barrandovu už by měla v nejbližší době získat stavební povolení. Začne se budovat hned poté, co ŘSD 
vysoutěží zhotovitele, tedy pravděpodobně na podzim. Během léta bude po celé ulici K Barrandovu dělat TSK pokládku 
tichého asfaltu, který by měl snížit hluk o 5 dB. Zatím nám odmítají vybudovat protihlukovou zeď podél ulice K Barrandovu 
s tím, že tichý asfalt by měl situaci vyřešit, tak uvidíme.  
V květnu byla dokončena koupě pozemku bývalého „ovčína“ od Řádu křižovníků  s červenou hvězdou. Nyní musíme zjistit, 
co vše bude možné na pozemek umístit. Chtěli bychom tam mít cca 15 tzv. sociálních bytů určených pro seniory, mladé 
rodiny, občany v nouzových situacích a podobně. Několik bytů bude určeno i pro učitele v naší škole, protože chceme, aby tam 
učili dobří kantoři a sehnat dnes dobré učitele matematiky, fyziky či chemie je opravdu extrémně obtížné. Dále by tam měl být 
společenský sál, který umožní pořádat opět po dlouhé době větší akce jako jsou plesy, větší koncerty, ale třeba také svatby, 
přednášky a podobně. Každopádně na podzim uspořádáme na toto téma komunitní plánování.  
U tramvaje na Barrandov zatím bohužel nejsou vykoupené  všechny pozemky. Majitelé mají často poněkud nepřiměřené 
finanční požadavky jak na výkupy pozemků pro samotné těleso tramvajové trati, tak i na pozemky v nejbližším okolí. Proto 
zatím nebylo možné požádat o stavební povolení a stavba nabírá stále větší zpoždění. Je to škoda, peníze na ni jsou a mohla se 
již dávno stavět.  
Parkoviště před hřbitovem je už skoro hotové, poslední částí je výsev trávy za parkovištěm. Výrazně již také pokročila 
výstavba nové části hřbitova, kde je již dokončena jižní část opěrné zdi a nyní se pracuje na její východní části.  
Dobrá zpráva u nové tělocvičny: díky vysokým teplotám již konečně vyschla izolace a stěny bylo možné zaklopit. Stavba tím 
nabrala sice zpoždění, ale opravdu nebylo možné připustit zaklopení mokrých stěn a riskovat hnilobu. Na stavbě se čile 
pracuje, nicméně asi nebude otevřena hned v září, ale až někdy v říjnu.  
Podařilo se vyřešit všechny technické problémy pro výměnu vzduchotechnických jednotek v mateřské škole. Ukázalo se to 
jako daleko větší oříšek, než jsme původně předpokládali, ale nakonec se vše podařilo a jednotky se začnou během prázdnin 
montovat.  
K našemu velkému překvapení se nikdo nepřihlásil do výběrového řízení na rekonstrukci půdy našeho úřadu, kde má 
vzniknout Komunitní centrum Na Půdě. Zkoušeli jsme proto nyní firmy přímo oslovovat, ale nebylo  to jednoduché, ty kvalitní 
mají  vesměs hodně zakázek a ty méně kvalitní jsme nechtěli. Nakonec zakázku získala firma IKOZ, na kterou máme dobré 
reference. 
Co se týče participativního rozpočtu, tak bude záležet na našem rozhodnutí, kolik projektů nakonec budeme realizovat.  
 



 
 
 
Celkově mě překvapil malý počet podaných žádostí, očekávala jsem výrazně větší zájem ze strany veřejnosti.  
Jak možná víte, o naši městskou část projevila zájem společnosti Billa, která chce u holyňské křižovatky vybudovat obchod. 
Stále ale není jasné, jak by se obchod napojil na ulici K Holyni. Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 a policie trvají na kruhovém 
objezdu, který ale Billa odmítá jako příliš nákladný. 
Velmi dobře pokračují práce na ulici U Náhonu, kde už jsou hotovy chodníky mezi točnou autobusů a hospodou a pokračuje se 
směrem ke kapli. V části od kaple až po napojení na Prašandu bude mít ulice doufejme do konce června definitivní povrchy a 
chodníky. Poté začnou práce na vrchní části. 
Výhrady máme ale k umístění laviček u pomníku, které dali zástupci firmy úplně jinam, než byly původně.  
Hotová je Kotovka  v Holyni, zbývají jen drobné  úpravy zeleně. Žulovou dlažbou se dláždí ulice Na Křenkově, která se 
konečně stane důstojnou částí našeho centra. Během července bychom chtěli poptat zhotovitele na halu na techniku v ulici 
Granátová. Probíhá projektová příprava cyklostezky na Řeporyje. V některých místech bude třeba vykoupit části pozemku, 
protože naše cesta je tam úzká. S Marsileanem  už je to předjednáno  a bude třeba se domluvit s křižovníky v části kolem ul. 
K Austisu. 
Na posledním zasedání zastupitelstva HMP jsme dostali dotace na tři projekty: jednak 1,5 mil. Kč na projekty rozšíření školy a 
školky, protože obě začínají praskat ve švech. Za druhé 5,5 mil. Kč na dokončení Sportovního areálu a za třetí 10 mil. Kč na 
vytvoření volnočasového areálu Za Okruhem. Na místech, kde je vyloučena automobilové doprava, chceme zčásti 
rekonstruovat a zčásti vytvořit pěší cesty, cyklostezky, in-line dráhy a hippostezky. Část peněz je určena pro cesty 
v sousedních městských částech Řeporyje a Radotín.  
Jana Plamínková 
 
Mgr. Lenka Kudláková - kulturní komise – hovořila o právě proběhlé akci Slivenecké Letnice, která se 
velice povedla. Poděkovala všem sponzorům a těm, kteří se na organizaci akce podíleli. Dále občany 
pozvala na Mši svatou do Holyňské kaple v sobotu 24. června, zmínila se o zájezdech pro seniory, které 
úřad pořádá a upozornila na blížící se akci, hned po prázdninách, a to Slivenecký Burčák. 
 
Michal Láznička - kontrolní a finanční výbor - provedl kontrolu účetnictví v TJ AFK Slivenec, která 
neshledala žádné nesrovnalosti, pouze malé odchylky mezi projektem a skutečným provedením akcí, na 
které byl přidělený grant MČ.  Co se týče kontroly finančního výboru, z podkladů, které dostal 
k dispozici, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Jakékoliv stížnosti na jednání AFK jeho vedení odmítá 
s odvoláním na dosavadní bezproblémový chod, ale zejména na to, že celou činnost provozují ve svém 
volném čase a zadarmo.  
ZMČ bude muset také projednat, zda-li nebude lepší, když si MČ převezme správu hřiště do svých rukou 
(správce, kurty).  Dle názoru p. Lázničky by vlastní správa byla přehlednější, umožňovala by nám lépe 
s areálem pracovat. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že náklady na správu areálu ponese pak MČ 
sama, odhad je někde okolo 500 tisíc ročně a je třeba myslet také na personální zabezpečení. Navrhl 
k tomuto bodu schůzku se zastupiteli. Je třeba také vyřešit problém, který  při kontrole nastínil předseda 
AFK p. Bachroň, že škola má ve smlouvě, že může užívat umělku zdarma a to včetně multifunkčního 
hřiště, ale paní ředitelka školy chce po  AFK platit nájem za užívání tělocvičny. 
 
 
Ing. Polák - dopravní komise se sešla 19. 5. a zabývala se předloženou studií komunikace Na Hvězdárně 
- U Jezírka, jejíž realizaci nedoporučila, dále projednala na základě stížností občanů  dopravní situaci v ul. 
U Svahu, provoz, parkování, rychlost vozidel projíždějících ulicí K Váze, radary v obci, stížnost občanů 
na vysokou četnost nákladních vozidel v ulici Návětrná, studii zklidnění dopravy v MČ a chodníkový 
program. 
 
K bodu  3) programu – smlouvy 
- uzavření dodatku ke smlouvě „Opěrná zeď a úpravy vstupu hřbitova“ se spol. INGBAU CZ, kterým se 
mění termín dokončení na 31. 12. 2017 a navyšuje se cena o náklady na vybudování vnitřních teras 
Usnesení č. 299/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
- záměr odkoupit pozemek p. č. 169/58 v k. ú. Slivenec o velikosti 17 m2 za cenu 8500,- Kč od společnosti 
INGBAU CZ, s.r.o. 
Usnesení č. 300/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
K bodu 4) programu – věcná břemena 
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků p. č. 1708, 1709, 1770/30,1770/54 a 1770/55 v k. 
ú. Slivenec se spol. Pražská plynárenská Distribuce a.s. 
Usnesení č.301/24/2017 – přijato jednohlasně 



 
 
 
K bodu 5) programu – výběrová řízení 
- na zakázku „Dokončení povrchů a vybavení střešního prostoru foyer v ZŠ a MŠ Praha  – Slivenec, Ke Smíchovu 
16“ byla vybrána firma INGBAU CZ, s.r.o. 
Usnesení č. 302/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
- na zakázku „Údržba a rekonstrukce dřevěných prvků v areálu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec“ byla vybrána firma 
CLEANER, s.r.o. 
Usnesení č. 303/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
- na zakázku „Sportovní prvky a vybavení tělocvičny v ZŠ a MŠ Praha – Slivenec“ byla vybrána firma GLOBAL 
SPORT ČUPA, s.r.o. 
Usnesení č. 304/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
- na zakázku „Komunitní centrum Na Půdě“ byla vybrána firma IKOZ CZ, s.r.o. 
Usnesení č. 305/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
- na zakázku „PD na zkapacitnění východního pavilonu ZŠ Praha 5 - Slivenec“ byl vybrán akad. arch. Václav 
Šmolík 
Usnesení č. 306/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 6) programu – dotace 
- poskytnutí účelové dotace ve výši 89.000,- Kč na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21, schválené ZHMP 
Usnesení č. 307/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 7) programu – rozpočtové úpravy 
- revokace usnesení č. 293/23/2017 ze dne 29. 5. 2017 a změna tabulky rozpočtová opatření č . 4 
Usnesení č. 308/24/2017 – přijato jednohlasně  
 
 
K bodu 8) programu – participativní rozpočet 
- ZMČ Praha-Slivenec vzalo na vědomí hlasování o projektech Participativního rozpočtu MČ Praha - Slivenec 
2017 a schválilo realizaci projektů č.1 – 4 dle přílohy usnesení 
Usnesení č.309/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu 9) programu – změna ÚP 
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se spol. MARSILEAN, a.s., na koupi části pozemku p. č. 1744/6 
Usnesení č.310/24/2017 – 8 pro, 1 zdržení 
 
 
K bodu č. 10) záměr výkupu budovy 
- schválen záměr odkoupit budovu čp. 128 v k. ú. Holyně za cenu 4 500 000,- Kč bez DPH od společnosti CPI 
Reality a.s. 
Usnesení č. 311/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
 
K bodu č. 11) programu – různé 
 

- návrh střednědobého rozpočtového výhledu kapitálových výdajů HMP – MČ Praha - Slivenec na období 
2018 - 2023 

Usnesení č. 312/24/2017 – přijato jednohlasně 
 
- podnikatelský záměr pí Spěvákové 
 
- ZMČ Praha - Slivenec zásadně nesouhlasí s podnikatelským záměrem  pí Spěvákové na zřízení recyklačního 
střediska na pozemku p. č. 1775/39 v k. ú. Slivenec 
Usnesení č.313/24/2017 – přijato jednohlasně 



 
 
V 19:30  hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. 
 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:   p. Michal Láznička                             ……………………………                                        

         

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

 

 

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


