
 
 
  
 

Zápis 
 ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec 

ze dne 24. 2. 2020 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod. 
 
 
Přítomni:  RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Lenka Kudláková, Ing. Jan Schiesser, M.A., Bc. Pavel 
                        Fryš, Milena Hollmannová, Martin Javůrek,  Ing. Petr Andres 
Omluveni:       Martina Havlíková, Petr Rada, Ing.  František Polák, Ing.  František Polák, 
 
 
 

Program 

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

2. Zpráva starostky a předsedů komisí 

3. Směrnice 

4. Územní plán 

5. Smlouvy 

6. Záměr 

7. Rozpočtové úpravy 

8. Granty 

9. Různé 

 
 

K bodu 1 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
 
Do návrhové komise byli navrženi:   -  Ing. Jan Schiesser, Martin Javůrek - zvoleni jednohlasně                                                  
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Bc. Pavel Fryš, Ing. Petr Andres -    zvoleni jednohlasně 
 
 

K bodu 2 – Zpráva starostky, předsedů výborů a komisí 
 
Slovo starostky: 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, 

Neuvěřitelné se stalo skutkem: 13. února schválilo zastupitelstvo HMP záměrový tisk na rekonstrukci 

hlavních komunikací ve Slivenci ve výši 195 mil. Kč. Jakmile se vysoutěží zhotovitel, tak se rozeběhne 

rekonstrukce ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homolce. Rekonstrukce je rozplánována na pět let. 

V první etapě se začne v ulici K Homolce budováním velké retenční nádrže, do které budou svedeny 

dešťové vody z ulice K Lochkovu a části ulice Ke Smíchovu. Zároveň bude probíhat i rekonstrukce ulice 

Ke Smíchovu od křižovatky s ulicí K Holyni směrem na východ. A kdy by se to celé mělo rozběhnout? 

V optimálním případě už v létě, ale jde o nadlimitní veřejnou zakázku, kde jsou samy o sobě dlouhé lhůty 

pro všechny úkony, a navíc se celé výběrové řízení může různě zdržet. Nicméně buďme optimisty. 

Samozřejmě budete s předstihem informováni např. o objízdných trasách autobusů. Jsem každopádně 

ráda, že po pěti letech úsilí a příprav tato největší akce v dějinách naší MČ konečně započne.  



U projektu rekonstrukce a nástavby dvou pavilonů školy odstoupil od smlouvy dosavadní projektant arch. 

Šmolík. Ukázalo se, že získat v Praze příslušné stavební povolení je nad síly ateliéru působícího v Plzni. 

Zkusíme tedy nyní dotáhnout akci ke stavebnímu povolení sami.  

Bod architekti, kteří pro nás projektují Polyfunkční objekt se sálem, knihovnou a byty, odevzdali 

v prosinci studii. My jsme k ní dali velké množství připomínek, které nyní zapracovávají tak, aby se 

projekt mohl podat na sloučené územní a stavební řízení.  

U projektu tramvaje se dolaďují poslední detaily smlouvy mezi dopravním podnikem a Ekospolem. Poté 

bude možné podat první část na stavební úřad k získání stavebního povolení.  

Začalo běžet územní řízení s Kauflandem, resp. s jeho mateřskou společností  Dreamliner.  

Zcela čerstvou novinkou je, že rekonstrukce můstků přes Dalejský potok v ulici K Dobré Vodě již má 

stavební povolení. Jakmile se vysoutěží zhotovitel, bude možné zahájit jejich rekonstrukci.  

Nutně potřebujeme posílit kapacitu příkonu elektrické sítě pro školu. Dobrou zprávou je, že tato akce už 

získala územní rozhodnutí, takže na jaře ji bude možné  spustit. Investorem je v tomto případě PRE. A 

když už jsme u sítí, tak je povolena i výstavba osvětlení v ulici U Trpce, o které jsme město žádali již 

před mnoha lety.  

Ve čtvrtek bude kolaudována naše hala v Granátové. Pak tam bude možné přemístit věci na údržbu 

městské části z ovčína.  

Mám ale i dvě nepříjemné  zprávy. Ta první  se týká revitalizace skládky Velká Chuchle, kde jeden 

z majitelů pozemků pod skládkou (a bývalý místostarosta Velké Chuchle) podal žalobu na vyklizení 

skládky, resp. té části nad jeho pozemky. Je to samozřejmě nesmysl, skládku není kam ani kudy odvézt, 

ale může to zkomplikovat její revitalizaci. Druhá jobovka se týká ulice Pod Vysokou Mezí, kde už mnoho 

let usilujeme o zřízení věcného břemene, protože majitel části komunikace před časem soudně požadoval 

její odstranění. Bohužel stavební úřad v Černošicích, kterým byl Ministerstvem pro místní rozvoj určen 

k vyřízení tohoto případu, nám zřízení věcného břemene neschválil.  

 

 
Ing. Jan Schiesser – Finanční výbor 
Předseda finančního výboru podal informaci o provedené kontrole v ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. Dále 
informovat o nabídkách bank ohledně  úrokových sazeb. 

 
Mgr. Kudláková Lenka – Kulturní komise 
Předsedkyně kulturní komise všechny pozvala na nadcházející akce, konané v měsíci březnu a dubnu. 
 

K bodu 3 – Směrnice 
- Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 4, kterou se stanoví Postup zadávání zakázek malého 

rozsahu městské části Praha – Slivenec. 

 

Usnesení č. 172/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č.2 - v návaznosti na zřízení Fondu zaměstnavatele usnesením 

zastupitelstva městské části Praha – Slivenec č. 372/28/2018 ze dne 28. února 2018 doplnění 

„Statutu Fondu zaměstnavatele“, kterým se stanoví pravidla pro jeho tvorbu a užití o možnost 

poskytování bezúročné půjčky zaměstnancům za stanovených podmínek.  

 

Usnesení č. 173/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

     

                 

- Zastupitelstvo schvaluje doplnění Organizačního řádu městské části Praha – Slivenec o oblast 

krizového řízení, kontroly, zpracování platů, investic a provozu spisovny úřadu. 

 

Usnesení č. 174/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

 



K bodu 4 – Územní plán 

 

- Zastupitelstvo souhlasí se změnou funkčního využití části pozemků parc. č. 1229/1, 1228 a 1213/2 

v  k. ú. Slivenec, dle přiložené situace, z PZO na OB, o kterou požádal pan ing. Josef Vrána. 

Komise pro územní rozvoj změnu doporučila. 
                     

Usnesení č. 175/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

K bodu 5 - Smlouvy  

 
- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 4  ke smlouvě na údržbu zeleně se společností 

BonSoft, s.r.o. a pověřuje starostku jeho podpisem 

 

Usnesení č. 176/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 4  ke smlouvě na údržbu parku Granátová na roky 

2020 a 2021 se společností Gardenline, s.r.o. a pověřuje starostku jeho podpisem  

 

Diskuse: 

Pan Schiesser konstatoval, že navržený rozsah prací není adekvátní k této zakázce. Zaměstnanci úřadu 

bylo vysvětleno, že tento rozsah prací a navazující cena se vyvíjela dle požadavků zastupitelů na úsporu 

finančních prostředků. 

 

Usnesení č. 177/14/2020 schváleno : pro 6, proti 1 

 

- Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. září 2018, č. smlouvy 

objednatele: 39/2018/MUS, č. smlouvy zhotovitele: 09/2018, uzavřené mezi akad. arch. Šmolíkem 

a městskou částí Praha – Slivenec 

 

Usnesení č. 178/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo   souhlasí s uzavřením smluv na DPP od 24. 2.  2020 s neuvolněnými zastupiteli 

Ing. Františkem Polákem a Martinou Havlíkovou  na výkon lektora volnočasového centra 

Slivenecký klub Švestka a Mgr. Lenkou Kudlákovou na výkon řízení Sliveneckého klubu Švestka 

(zákon č. 131/2000 Sb. „o hlavním městě Praze“,  §89 odst. 1, písm. r ) 

 

p. Hollmannová vznesla dotaz ke Zřizovací listině VC Švestka. Bylo uloženo tajemníkovi úřadu zaslat 

Provozní řád VC. 

 

 

Usnesení č. 179/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

 

 

K bodu 6 - Záměr 
                                             

- Zastupitelstvo schvaluje záměr vyhlásit výběrové řízení na pořízení nového stroje pro údržbu 

městské části Praha – Slivenec 

 

Usnesení č. 180/14/2020 schváleno jednohlasně 
 

 



 

K bodu 7 – Rozpočtové úpravy  
          

-  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy č. 1 dle přiložené tabulky. 

 

Usnesení č. 181/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

- Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 11 600,00 Kč.  

          Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Místní lidovou knihovnu, schválené  

          usnesením Zastupitelstva HMP č. 14/38 ze dne 13.2.2020.  

 

Usnesení č. 182/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

 

K bodu 8 - Granty 

 

- Zastupitelstvo vyhlašuje II. kolo účelové dotace z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 

2020 dle přílohy „Tematické okruhy a podmínky poskytnutí účelové dotace MČ Praha - 

Slivenec“. Výše finančních prostředků určených na II. kolo  účelové dotace  je 50 tis. Kč. 

           Termín ukončení přijímání žádostí je  27. 3. 2020  do 12.00 hodin. 

 

Usnesení č. 183/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

K bodu 9 – Různé 
 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje řádnou účetní závěrku MČ Praha – Slivenec za rok 2019 včetně jejích 

příloh, které jsou součástí usnesení. 

 

Usnesení č. 184/14/2020 schváleno jednohlasně 

 

 

- Zastupitelstvo schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – 

Slivenec, Ke Smíchovu 16 za rok 2019, včetně jejích příloh, které jsou součástí usnesení. 

 

Usnesení č. 185/14/2020 schváleno jednohlasně                                                                                                       

 

- Zastupitelstvo schvaluje změnu položky schváleného rozpočtu z odůvodněním: od 1.1.2020 

nastala změna u místních poplatků,a to z lázeňského poplatku 1349 a ubytovacího poplatku 1345 

na jeden, a to poplatek z pobytu 1342, přílohou je Rozpočet na rok 2020 s vyznačenou změnou. 
                                             

Usnesení č. 186/14/2020 schváleno jednohlasně                                                                                                       
 

 

- Zastupitelstvo schvaluje přidělení jednorázové odměny 4 000,- Kč členkám sociální a bytové 

komise, a to Anežce Orlovičové, Ireně Krejčové a Ireně Michálkové 

 

Usnesení č. 187/14/2020 schváleno jednohlasně     

 

 

 



DISKUSE   

Paní Hollmannová vznesla dotaz  ohledně dodatku ke smlouvě Tirast s.r.o. a ke smlouvě mezi MČ 

Praha – Slivenec a podnikatelkou paní Slavíkovou.  

p. Valtrová a tajemník úřadu jí podali vysvětlení.                                                                                           

 

 

 

 

 

V 19:17 hod. starostka RNDr. Plamínková ukončila zasedání. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                  ……..…………..………………       

                                        

                                       ….……………………………… 

 

 

 

 

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

 

 

 


