
 
  
 

Zápis ze 10. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 
ze dne 9. 9. 2019 

 
 

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

Program : 

 

1.    Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2.    Revokace usnesení Marsilean 

3.    Věcné břemeno 

4.    Smlouvy 

5.    Převod majetku 

6.    Pronájmy 

7.    Různé 
 

 
 

  

Program byl doplněn o zprávu starostky a zprávy předsedů komisí. Následně byl schválen jednohlasně 

v této podobě: 

Program : 

 

1.  Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2.    Zpráva starostky a předsedů komisí 

3.    Revokace usnesení Marsilean 

4.    Věcné břemeno 

5.    Smlouvy 

6.    Převod majetku 

7.    Pronájmy 

8.    Různé 
 

 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 

 
 

K bodu 1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Do návrhové komise byli navrženi :   Martina Havlíková,  Mgr. Lenka Kudláková- zvoleni jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Jan Schiesser,M.A,  Bc. Pavel Fryš-   zvoleni jednohlasně 



 
 

K bodu 2 -     Zpráva starostky a předsedů komisí 
Informace starostky 

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, 

letošní léto jsme se na úřadě opravdu nenudili. Probíhaly tu totiž tři velké investiční akce a celá řada 

menších. Tou největší bylo dokončení parku Granátová. Park byl slavnostně otevřen v sobotu 7. září a 

všichni se mohli sami přesvědčit, že se opravdu povedl. Na ploše 2 ha se podařilo vtěsnat velké množství 

prvků tak, aby si tam každý našel to své – menší děti hřiště s kvalitními německými herními prvky, větší 

děti plácek na kopanou, milovníci zahrad a zeleně  spoustu krásných rostlin. Nejvíc si ale užijí ti, kdo 

hledají v parku klid a pohodu. Ti si mohou poležet v hamakách, posedět na  lavicích s mozaikou a kochat 

se výhledem, uvelebit se na dřevěných lehátkách či se posadit do stínu pod některou z četných pergol (do 

stínu až za rok či dva). Jsou zde i pravé  sluneční hodiny. Věřím, se park se bude líbit každému a pevně 

doufám, že ho nikdo nebude ničit. Další velkou akcí bylo otevření nové školky na Habeši. Na tuto školku 

jsme dostali zatím největší evropskou dotaci, více než 16 mil. Kč. Do školky se letos podařilo umístit i 

malé děti od dvou let. Nemáme s tím zatím žádné zkušenosti a tak zjišťujeme za pochodu, co je pro tak 

malé děti potřeba všechno zajistit. Věřte, že je toho dost. A konečně třetí velkou akcí byla rekonstrukce 

kuchyně a jídelny. Ta byla opravdu časově velmi napjatá, protože jsme potřebovali otevřít tyto prostory 

znovu již počátkem září, ale nakonec se to přes všechny problémy podařilo, i když je tam dosud poměrně 

velké množství nedodělků.  

Celkově bylo ale stavebních akcí daleko víc. Mezi ty  menší patří vznik nové třídy ve škole ze tří kabinetů 

či nová cesta za okruhem podél skládky Svoboda, která bude pěknou zkratkou k obecní louce. Cesta už je 

hotová, na podzim ale chceme ještě podél ní vysít trávu a vysadit stromy. Další akcí je hala na techniku u 

parku Granátová, která už se také blíží svému dokončení. A pracuje se také na zlepšení stavu ulice U 

Vápenice.  

Nezaháleli jsme ale s přípravou dalších projektů. U rampy Smaragdová se konečně podařilo dotlačit TSK 

k doplnění všech potřebných papírů, takže už je konečně (po 4 letech!!!) vypsané sloučené územní a 

stavební řízení. Na jaře se tak maminky s kočárky i další potřební občané konečně dostanou od zastávky 

Smaragdová bezbariérově domů. Pokročil i chodník na Barrandov, který se podařilo dohodnout 

s Wassermannova development. Pokročilo také jednání s Kauflandem, který pro nás postaví mimo jiné 

chodník do Holyně a rekonstruuje jižní část ulice U Náhonu. Hlavní komunikace ve Slivenci už mají 

stavební povolení, nyní se připravuje dokumentace pro výběr zhotovitele. Přes zimu se může vysoutěžit 

zhotovitel a na jaře začít stavět. Je už také vypsané stavební řízení na rekonstrukci komunikací na Habeši. 

Co se týče komunikací v jihozápadní části Slivence (ulice K Cikánce, K Váze, Na Korálově atd.), tak 

projektant nakonec vyřadil z projektu rekonstrukci ulice K Váze, protože občané této ulice vyjadřovali jak 

na zastupitelstvu, tak při setkání s vedením obce a projektantem i písemně velké výhrady k rozšíření ulice 

tak, jak to projektant navrhl. Protože ale nevíme, jak by si zdejší občané rozšíření představovali, vyřadili 

jsme tuto část z projektu, protože nechceme, aby se kvůli jedné ulici zdržovala rekonstrukce těch dalších, 

z nichž některé jsou v opravdu zoufalém stavu (Za Křížkem, Na Kraji). Občané slíbili, že nám své 

představy sdělí, ale zatím se tak nestalo. Bohužel kvůli ulici K Váze vypadla i rekonstrukce západní části 

ulice Ke Smíchovu i s výstavbou chodníku, což mě velmi mrzí. K projektům nástavby na školních 

pavilonech nyní projektant shání stanoviska dotčených orgánů státní správy, což jde poměrně pomalu. 

Máme podepsanou smlouvu s Bod architekty na projekt Multifunkčního domu s byty a společenským 

sálem.  

Za okruhem je stále veselo. Sotva se podařilo vykoupit pozemky Skládky Svoboda hlavním městem 

Prahou, tak už se ozvala Motocyklová asociace, která by tam chtěla postavit cvičební polygon pro řidiče. 

My s tím zásadně nesouhlasíme, protože bychom tam měli zase smrad a hluk. Na skládce proběhla 

minimálně jednou během léta nelegální technoparty, která taky otravovala obyvatele široko daleko. Řešila 

to policie, ale podle mě dost nedostatečně.  

Dali jsme udělat soupis všech obecních studní na našem území i s popisem stavu a vydatnosti. Jeden 

nikdy neví… 

A protože koncem června dal výpověď dosavadní nájemce kavárny, hledali jsme intenzivně nového 

nájemce (a hledáme ho dál, je vypsané výběrové řízení.  

A konečně novina personální – máme nového pana tajemníka, JUDr. Leo Salveta, kterého tímto 

představuji.  

RNDr. Jana Plamínková 



 
Kontrolní výbor – p. Mgr. Petr Šimek 

Kontrolní výbor se sešel 6. 9. 2019. Program jednání „Kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků 

uvedených v závěrečné zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2018 ze 

dne 18. 3. 2019“.  

KV konstatoval, že všechny nedostatky uvedené odborem kontrolních činností  

MHMP byly napraveny. 

Vyzve finanční výbor ke kontrole výše plněných opatření, která se týkají rozvahy, správnosti zaúčtování 

apod. 
 

 

K bodu 3 –    Revokace usnesení Marsilean 

 

 
- Zastupitelstvo zrušuje usnesení  35/4/2019 ze dne 25.2.2019 a 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 

738 912,80 Kč od společnosti Marsilean, a.s. a se zřízením věcných břemen na tomto pozemku 

v ceně 166 255,20 Kč, která bude odečtena z kupní ceny. 

 

Usnesení č. 121/10/2019 – schváleno jednohlasně         

 

 

K bodu 4 – Věcné břemeno 
 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemku parc.č. 

1706, v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení se 

společností Pražská plynárenská Distribuce a.s za cenu 9000,- Kč + DPH. 

 

Usnesení č.122/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě užívání pozemků parc.č. 1162/2, 1167/13, 1697/1, v k. ú. Slivenec za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav podzemního vedení se společností ELDATA pražská s.r.o. za cenu 

11 100,- Kč + DPH. 

 

Usnesení č.123/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

K bodu 5 – Smlouvy 
 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Park Granátová MČ 

Praha - Slivenec“ se společností Gardenline, s.r.o., kterým se navyšuje cena díla o 146 633,- Kč +  

DPH. 

 

Usnesení č.124/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zkapacitnění kuchyně a 

jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 – Slivenec“ se společností Tost.cz, s.r.o. , kterým se 

snižuje cena díla o 490 856,- Kč + DPH. 

 

Usnesení č.125/10/2019 – schváleno jednohlasně 



 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba skladové 

haly MČ Praha - Slivenec“ se společností Stavební řemesla - Zeman, s.r.o., kterým se navyšuje 

cena díla o 336 032,18 Kč + DPH.    

 

Diskuse: 

 

Byl vznesen dotaz, v jakém poměru je cena dodatku k původní smlouvě a celkově dodatky vůči smlouvě. 

 

Zastupitelé dostali odpověď, že navýšení ceny nedosahuje 10% původní ceny. Celková částka by se 

neměla již výrazně navyšovat a zákon povoluje navýšení až do 30% původní ceny. 

 

Usnesení č.126/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

K bodu 6 – Převod majetku 

 
- Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod movitého majetku a spotřebního vybavení v objektu 

MŠ Frančíkova v hodnotě 998 548,99 Kč, dle přiloženého seznamu, na ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, 

Ke Smíchovu 16.                    

                 

Usnesení č.127/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod vybavení kuchyně v objektu MŠ Frančíkova 

v hodnotě 152 477,00 Kč, dle přiloženého seznamu, na ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 

16.   

 

Usnesení č.128/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

                                                         

K bodu 7 – Pronájmy 

 

- Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu č. 6 v bytovém domě čp. 462 v ulici Ke Smíchovu v k. ú. 

Slivenec od 10. září 2019 na dobu jednoho roku panu Lubošovi Buriánkovi, vedoucímu údržby 

Úřadu městské části Praha - Slivenec, za měsíční nájemné ve výši 6413,- Kč.  

 

Usnesení č.129/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

K bodu 8 – Různé 

 

- Zastupitelstvo neschvaluje žádost paní Aleny Hofmeisterové o změnu koeficientu zastavěnosti ze 

stávajícího OB-A na OB-C na pozemku parc.č. 222/26, k.ú. Slivenec 

 

Usnesení č.130/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 



 

- Zastupitelstvo souhlasí s posílením rozpočtu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 na 

financování dovybavení MŠ Frančíkova, rozvoz obědů a zabezpečení družiny dle přiložené 

žádosti, ve výši  90 000  Kč, od září do prosince 2019. Dále souhlasí s ponecháním částky 

z prodeje „gastra“ staré kuchyně ve výši 50 000,-Kč, na pracovní oděvy, chemické přípravky, dle 

přiložené žádosti.  Rozpočtová úprava dle přiložené tabulky č. 5/2019 

 

Usnesení č.131/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy č. 5 dle přiložené tabulky.  

 

Usnesení č.132/10/2019 – schváleno jednohlasně 

 

 

 

Diskuse do různého: 

 

Pan Rada vznesl dotaz, zda máme představu o výši úhrad za péči nově otevřeného parku Granátová. 

 

Odpověděla pí. Musilová  

Ze smlouvy máme zaručenou následnou péči na 2 roky v hodnotě 900 000,- Kč, která nezahrnuje sekání a 

zálivku. Zálivka je zajištěna automatickou závlahou, která je doplněna srážkovým čidlem a možností 

regulace délky a četnosti zálivky (v průběhu roku se může měnit).  

Skutečné náklady budou známy až po ročním provozu parku, tj. koncem roku 2020. 

 

                  

 

V 18,51    hod. starostka RNDr. Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Jan Schiesser,M.A,  ……..…………..………………       
                                  

        Bc. Pavel Fryš                ….……………………………… 

 

 

 

 

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

 

 


