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MČ PRAHA – BŘEZINĚVES  

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

Městská část Praha – Březiněves  

Zastupitelstvo městské části 

 
Přehled přijatých usnesení na zasedání zastupitelstva 

dne 04.09.2019 
   

Usnesení č. 1.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu Ing. Martina Javorníka a 2. zástupce 

starosty Petra Petráška.     

c) Plnění usnesení z 10. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 2065 – červenec 2019, jedná se o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na akci: Zkvalitnění a rozšíření služeb Knihovny Březiněves, 

ve výši 150.000,-Kč. Dotace byla schválena Radou hl. m. Prahy, usnesením č. 1521, ze dne 15.7.2019. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru: Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 3.12/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 9/2019, v předloženém znění. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Usnesení č. 4.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Příkazní smlouvu se společností AAA zakázky s.r.o., U Kamýku 284/11, Praha 4, na VZ: „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Centra sociálních služeb Březiněves“.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

b) Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: Rekonstrukce inženýrských sítí Centra 

sociálních služeb Březiněves. 

c) Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

 

1. Ing. David Albert    náhradníci: Ing. Martin Javorník  

2. Zdeněk Korint       Mgr. Martin Převrátil  

3. Ing. Jiří Haramul               Mgr. Zdenka Chaloupecká 

4. Zdeňka Maděrová      Ing. Jan Vocel 

5. Petr Petrášek 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

Usnesení č. 5.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a a schválilo Cenovou nabídku společnosti Polyrent, Michal Hruška, Karla 

Čapka 1439, Beroun, ve výši 132.224,18 Kč bez DPH na akci: „Rekonstrukce staveništních rozvodů v CSS 

Březiněves“.  

Zodpovídá: 2. zástupce starosty Petr Petrášek.  
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Usnesení č. 6.12/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Cenovou nabídku společnosti Klima domů, montáže 

klimatizací, se sídlem Nad Hřištěm 92/18, Praha 8 – Březiněves, ve výši 167.710,- Kč bez DPH na akci: 

„Dodávka a instalace klimatizačních jednotek do budovy úřadu MČ Praha – Březiněves“.   

Zodpovídá: 2. zástupce starosty Petr Petrášek.  

 

Usnesení č. 7.12/19 

ZMČ Praha - Březiněves projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 11.5/11 ze dne 8.9.2011 a nově schvaluje: 

Podmínky, které se týkají výstavby nových bytových a rodinných domů v k. ú. Březiněves.  

Na základě těchto podmínek, které jsou platné dnem přijetí tohoto usnesení, tj. od 04.09.2019, bude z každého 

nově postaveného rodinného domu/bytu odveden do rozpočtu MČ Praha – Březiněves příspěvek na občanskou 

vybavenost obce ve výši: 

Rodinný dům  100.000,-Kč 

Bytová jednotka  100.000,-Kč  

Příspěvky budou využity na občanskou vybavenost obce a budou vyměřeny při vydávání stanovisek. Vše bude 

řádně smluvně ošetřeno. Typová smlouva o příspěvku na občanskou vybavenost obce tvoří přílohu tohoto 

usnesení.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Usnesení č. 8.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Zadávací dokumentaci na VZ na služby zadávané v otevřeném řízení dle zákona o zadávání VZ č. 134/2016., 

v platném znění, na akci: „Základní škola Březiněves – projektová dokumentace“ 

b)   Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

1. Ing. David Albert    náhradníci: Petr Petrášek 

2. Ing. Jiří Haramul       Zdeněk Korint 

3. Mgr. Zdena Chaloupecká      Zdeňka Maděrová 

4. Ing. Martin Javorník      Ing. Jan Vocel  

5. Mgr. Martin Převrátil      

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

Usnesení č. 9.12/19 

 ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu s TJ Březiněves, Na Hlavní 149/31, Praha 8, 

ve výši 50.000,-Kč. Finanční prostředky jsou určené na realizaci stavby „domečku“ na velkoobjemové 

tréninkové pomůcky.  

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: 2. zástupce starosty Petr Petrášek.  

 

Usnesení č. 10.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Praha – Březiněves, pobočný spolek, se sídlem U parku 140/3, Praha 8, Březiněves ve výši 100.000,-Kč. 

Finanční prostředky jsou určené na financování logistické a organizační podpory ze strany SDH Praha – 

Březiněves, při kulturních a společenských událostech, konaných MČ Praha – Březiněves, v roce 2019. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: předseda komise pro média a IT Mgr. Martin Převrátil 

 

Usnesení č. 11.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nákup univerzálního šlehacího a hnětacího stroje včetně 

příslušenství, v hodnotě 291.960,42 Kč vč. DPH, do kuchyně Mateřské školy Březiněves, příspěvkové 

organizace.   

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 
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Usnesení č. 12.12/19 

 
a) ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo právní jednání, kterým Mateřská škola Březiněves,  

     příspěvková organizace, jednající její ředitelkou založí a stane se zakládajícím členem zapsaného spolku  

     „Březiněveský pětiklíček z.s.“ a ředitelka mateřské školy bude jeho zakládající prezidentkou, do doby, než  

     členové zvolí prezidenta ze svého středu. 

 

     Smyslem založení zapsaného spolku je možnost cílené distribuce dárků, finančních prostředků a výhod podle   

     příspěvků členů (obdoba dřívějšího SRPŠ), což nemůže MŠ tímto způsobem realizovat. 

  

 

b)  Umístění sídla spolku Březiněveský pětiklíček z.s., na adrese: K Březince 459/3, 182  00 Praha 8, Březiněves.  

 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Usnesení č. 13.12/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Cenovou nabídku společnosti ATLAS software, a.s., se sídlem 

V Parku 2335/20, Praha 4 – Chodov, na přechod ze stávající síťové verze právního systému CODEXIS na 

internetovou licenci CODEXIS Green, za jednorázový poplatek ve výši 10.000,-Kč bez DPH. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: účetní Michaela Koukolíčková.  

 

Usnesení č. 14.12/19 

ZMČ Praha- Březiněves projednalo a schválilo snížení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v letní sezóně 

2019 v celkové výši 16.000,- Kč společnosti SAHAMA s.r.o., se sídlem Mělnická 515, 250 65 Líbeznice, na 

základě její žádosti z následujících důvodů: 

- opožděné otevření sportovně-rekreačního areálu s možností koupání, 

- za omezení vstupu do sportovně rekreačního areálu s možností koupání z technických důvodů, během 

sezóny 

- za pořádání akce během letního provozu, kdy byla omezena podnikatelská činnost společnosti.  

Zodpovídá: zástupce starosty Zdeněk Korint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdeněk Korint              Ing. Jiří Haramul 
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             zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                               starosta MČ Praha – Březiněves 


