
 
  
 

Zápis 
 z 11. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

ze dne 30. 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, Milena Hollmannová, Martin Javůrek, Ing. Petr Andres 

 
 
Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková  
 
 

Program: 

 

1. Odsvěření majetku 

2. Pronájem č.p. 22 

3. Výběrové řízení 

4. Organizační řád ÚMČ Praha - Slivenec 

5. Výpůjčka ZŠ a MŠ Praha - Slivenec 

6. Pravidla pronájmů bytů 

7. Granty 

8. Různé  
 

 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 

 
 

K bodu 1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Do návrhové komise byli navrženi: Milena Hollmannová, Martina Havlíková     - zvoleni jednohlasně 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Ing. Petr Andres, Ing. Jan Schiesser, M.A.    -   zvoleni jednohlasně 
 

 

1. K bodu 1 –    Odsvěření majetku 

 
- Zastupitelstvo rozhodlo o vyjmutí pozemku parc.č. 1956, k. ú. Slivenec v celkové hodnotě   

 2 727 000,- Kč z majetku MČ Praha –Slivenec a jeho převedení na Hlavní město Prahu. 

 

 

Usnesení č. 133/11/2019 – schváleno jednohlasně         

 

K bodu 2 - Pronájem č.p. 22 

 
- Zastupitelstvo schvaluje výběr nájemce na pronájem části objektu čp. 22 v ulici Ke Smíchovu za 

účelem provozování bistra firmě GNSH s.r.o., IČO 24683248, DIČ CZ24683248 za cenu 4500,- 

Kč za měsíc dle výběrového řízení ze dne 25. 9. 2019 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy 

 

Usnesení č. 134/11/2019 – 9 pro, 2 proti  



 

K bodu 3 -     Výběrové řízení 

 
- Zastupitelstvo schvaluje výběr zhotovitele  zakázky „Údržba polních cest ve Slivenci“ -   

společnost Tirast, s.r.o. za cenu 2 144 000,-  Kč + DPH, jejichž nabídka byla v provedeném 

výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější, a pověřuje starostku podpisem smlouvy  
 

Usnesení č. 135/11/2019 – 9 pro, 2 proti  

 

DISKUSE 

Pí Hollmannová se ptala, proč se projektují cesty, které nikam nevedou. 

Starostka jí odpověděla, že se jedná o zpevněnou zelenou cestu k lesíku se stromy a remízkem. Cesta na 

Řeporyje je skutečnou cestou. Občas tam musí jet např. lesníci, hajný a my chceme hlavně rozčlenit velká 

pole zelení a stromy. 

Pí Hollmannová se dále zeptala, proč volnočasový areál za okruhem stojí, když jsme na něj dostali dotaci, 

a proč se nyní upřednostňuje výstavba polních cest. Nyní se zbudovala kolem skládky Svoboda zpevněná 

cesta místo malého okruhu pro inline. Ptá se, jaký je výhled tohoto projektu do budoucna, který nyní stojí 

na financích. 

Pí starostka jí odpověděla, že část se bude hradit z této dotace. Nyní tam byla pouze zpevněná cesty, která 

bude v budoucnu také asfaltová. Budeme podél této cesty vysazovat stromy a na jaře sázet trávu. Tuto 

cestu bylo třeba vytyčit, aby nám ji zemědělci opět nezaorali. Podél Obecní louky vede asfaltová cesta, 

která je určena pro inline. Na zeleň jsme dostali dotaci. Celé to bude realizováno jako zelený remízek – 

zelená plocha se stromy a keři. 

Cesta na Řeporyje bude pěší a cyklistická zelená cesta, bude se čerpat z dotace na zeleň. 

Ing. Schiesser se zeptal, jaká je výše dotace a co půjde z rozpočtu 

Pí starostka odpověděla, že na vše jsme dostali dotaci, o jednu jsme ještě požádali. Zatím to bude 

financováno z našeho rozpočtu. 

 

 

K bodu 4 - Organizační řád ÚMČ Praha – Slivenec 

- Zastupitelstvo schvaluje nový Organizační řád městské části Praha – Slivenec. 

Diskuse: 

Pí. Hollmannová měla  připomínky, které tajemník do OŘ zapracoval. 

 

Usnesení č. 136/11/2019 – 10 pro, 1 proti 

 

 

 

K bodu 5 - Výpůjčka ZŠ a MŠ Praha – Slivenec 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření nové Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou částí Praha – 

Slivenec a Základní školou a mateřskou školou Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16  

 

Usnesení č. 137/11/2019 – schváleno jednohlasně    

 

 

 K bodu 6 - Pravidla pronájmů bytů 

 

- Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha – 

Slivenec za stanovené nájemné. 

 



DISKUSE 

Pí Hollmannová se zeptala, proč byla dána výpověď z bytu panu Atexingerovi. 

Na toto téma se chvíli diskutovalo, ale starostka diskusi uzavřela s tím, že toto téma nepatří do 

předkládaného usnesení 

Ing. Schiesser konstatoval, že je třeba do Pravidel doplnit inflační doložku, což bylo provedeno. 

 

 

Usnesení č. 138/11/2019 – schváleno jednohlasně   

 

K bodu 7 – Granty 

 
- Zastupitelstvo vyhlašuje I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec 

na rok 2020 dle přílohy. Tematické okruhy a podmínky grantového řízení MČ Praha–Slivenec“. 

Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 300 tis. Kč. Termín ukončení přijímání 

žádostí je 25.10. 2019 do 12 hodin. 

 

Usnesení č. 139/112019 – schváleno jednohlasně    

 

K bodu 8 – Různé 

 

- Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod vybavení kuchyně v objektu ZŠ Slivenec v hodnotě 

706 590,00 Kč, dle přiloženého seznamu, na ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 

 

- Usnesení č. 140/11/2019 – schváleno jednohlasně    

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 784 800,00 Kč. Jedná 

se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  - spolupodílů z EU v rámci OPP-PR na akci 

V souladu s přírodou ZŠ a MŠ Praha – Slivenec (ORG 2541085), schválené usnesením 

Zastupitelstva HMP č.9/6 ze dne 19. 9. 2019. 

 

 

Usnesení č. 141/11/2019 – schváleno jednohlasně    

 

 

DISKUSE do různého (do této diskuse se zapojili i občané ulice K Váze) 

Pí Hollmannová požaduje omluvu pro obyvatele ulice K Váze. V Mramoru 5/2019 bylo uvedeno, že 

obyvatelé této ulice nepředložili své připomínky k této ulici. Tyto připomínky ale předávala 5. 8. 2019 na 

podatelnu (den konání zastupitelstva). Do dnešního dne nikdo na tyto připomínky nereagoval. 

 

19:07 odchází pan Andres 

19:08 odchází pan Schiesser a paní Havlíková 

19:10 přichází paní Havlíková 

 

Paní starostka odpověděla, že tento dopis jsme obdržela, ale nepředpokládala, že občanům této ulice 

postačí pouze zřízení obytné zóny a očekávala, že žádost bude doplněna a blíže specifikována. Po 

diskusích, které předcházely tomuto dopisu, byly požadavky občanů značně širší (chodník jinde, 

zpomalovací pásy, ponechat všechny stromy, aby to nebyla průjezdní tranzitní komunikace..). Omluvila 

se, že nepochopila z dopisu, že se jedná o finální daný požadavek a slíbila, že dopis zašle na investiční 

odbor MHMP. 

 

 

 



V 19, 15 hod. starostka RNDr. Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


