
1 

 

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis z 36. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                    36 

           Datum:                     07.07.2021  

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny. 

Omluveni: Ing. Martin Javorník 

 

Program: 

 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 35. zasedání 

ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Úprava rozpočtu č. 3064 – oblast školství - posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských 

zařízení, včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. 

3) Úprava rozpočtu č. 3049 – červen – CSSB – tepelná čerpadla. 

4) Úprava rozpočtu č. 3051 – červen – Dovybavení JSDH Březiněves. 

5) Úprava rozpočtu č. 3055 – červen – 100% podíl na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů 

právnických osob za r. 2020. 

6) Úprava rozpočtu č. 3057 – červen – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 

z hazardních her a jako odvod z loterií.  

7) Úprava rozpočtu č. 8024 – červen - Uzavření finančního vypořádání za rok 2020. 

8) Úpravy rozpočtu za 6/2021 II. 

9) Cenové nabídky na pobyt seniorů v lázních. 

10) VŘ na akci: „Osvětlení dětského hřiště, ul. U Parku, Praha – Březiněves“ - projektová dokumentace.   

11) Dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace projektu „Základní škola 

Březiněves“, se spol. Energy Benefit, Křenova 438/3, Praha 6. 

12) VŘ na akci: „Zpracování architektonicko-urbanistického řešení areálu CSSB“. 

13) Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy s pověřením žadatele, se společností 

PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a.  Místem napojení přeložky ZDS. ul. K Březince, parc. 

č. 261, Praha – Březiněves. 

14) Smlouva o spolupráci s panem Milošem Fialkou, Praha 8.  

15) Dohoda o ukončení Příkazní smlouvy uzavřené dne 24.2.2021 se společností Zlepšovatelé s.r.o., 

Kolbenova 616/34, Praha 9.  

16) Různé.  

 

Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 35. 

zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

 

Starosta požádal zastupitele o doplnění programu v rámci bodů různé: bod 16a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené dne 15.5.2021 na zhotovení díla „Dodávka a instalace přístupového systému a turniketu, branky a 

kontejneru pro obsluhu. 

 

Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi místostarostové 

Zdeněk Korint a Petr Petrášek.  

 

Usnesení č. 1.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 36. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu 1. místostarostu Zdeňka Korinta a 2. 

místostarostu Petra Petráška.  

 

Pro:               8 hlasů 

Proti:               0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

c) Plnění usnesení z 35. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Bod č. 2/ Úprava rozpočtu č. 3064 – oblast školství - posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a 

školských zařízení, včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. 

 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3064 pro oblast 

školství, určenou na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení, včetně podpory 

pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství, pro naši MČ se jedná o částku ve výši 204.000,Kč. 

  

Usnesení č. 2.36/21  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3064, schválenou usnesením ZHMP č. 28/82 

bod I/3, ze dne 17.6.2021. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro naši městskou 

část ve výši 204.000,- Kč určenou pro školy a školská zařízení, na posílení mzdových prostředků zaměstnanců 

škol a školských zařízení, včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů    

 

K bodu č. 3/ Úprava rozpočtu č. 3049 – červen – CSSB – tepelná čerpadla. 

 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3049 – červen – 

CSSB – tepelná čerpadla, pro naši MČ se jedná o částku ve výši 3 000 000,-Kč. 

 

Usnesení č. 3.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3049, schválenou usnesením ZHMP č. 28/28 

ze dne 17.6.2021. Jedná se o poskytnutí neinvestičních a investičních účelových dotací z rozpočtu HMP na rok 

2021, které jsou určeny na projekty související s naplňováním cílů HMP v rámci Strategie adaptace hl. m. Praha 

na změnu klimatu. Pro naši MČ se jedná o částku ve výši 3 000 000,- Kč určenou na tepelná čerpadla do Centra 

sociálních služeb Březiněves.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 4/ Úprava rozpočtu č. 3051 – červen – Dovybavení JSDH Březiněves. 

 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3051 – červen – 

na dovybavení JSDH Březiněves ve výši 1 400 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 4.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3051 -  červen, schválenou usnesením ZHMP 

č. 28/30 ze dne 17.6.2021. Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 1 400 000,- Kč z rozpočtu HMP, 

která je určena na dovybavení JSDH Březiněves.   

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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K bodu č. 5/   Úprava rozpočtu č. 3055 – červen – 100% podíl na celkové daňové povinnosti HMP na dani 

z příjmů právnických osob za r. 2020. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úprava rozpočtu č. 3055 – červen – 100% podíl na 

celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za r. 2020. 

 

Usnesení č. 5.36/21  

ZMČ Praha - Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3055 - schválenou usnesením ZHMP č. 28/44 

ze dne 17.6.2021. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu HMP, ve výši 100% podílu 

MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020. 

Pro naši MČ se jedná o částku ve výši 2 814 696,44 Kč.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 6/ Úprava rozpočtu č. 3057 – červen – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos 

daně z hazardních her a jako odvod z loterií.  

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3057 – červen, ve výši 104 000,- 

Kč. Jedná se o finanční prostředky obdržené jako výnos z daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 

1.12.2020 – 31.12.2020 a 1.1.2021 – 31.5.2021.  

 
Usnesení č. 6.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 3057– červen, schválenou usnesením ZHMP 

č. 28/46 ze dne 17.6.2021. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem HMP – podílu finančních prostředků 

obdržených jako výnos z daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1.12.2020 – 31.12.2020 a 1.1.2021 

– 31.5.2021. Pro naši MČ se jedná o částku v celkové výši 104 000,- Kč, z toho 52 000,- Kč určených pro sport a 

52 000,- Kč pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.    

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 7/ Úprava rozpočtu č. 8024 – červen - Uzavření finančního vypořádání za rok 2020. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení uzavření finančního vypořádání za rok 2020. 

 
Usnesení č. 7.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Uzavření finančního vypořádání za rok 2020, schválené 

usnesením č. 28/42 ze dne 17.6.2021 ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků 

hospodaření HMP za rok 2020 – závěrečný účet“ - výsledky finančního vypořádání HMP s MČ za rok 2020, 

vyplývající jednak ze závěrů z projednávání návrhů finančního vypořádání s městskými částmi, které proběhlo 

v souladu s usnesením RHMP č. 134 ze dne 25.1.2021, dále z usnesení ZHMP č. 25/20 ze dne 18.3.2021 a 

z usnesení RHMP č. 1262 ze dne 31.5.202125. Pro naši městskou část se jedná o odvod finanční částky ve výši 

25,- Kč. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 8/ Úpravy rozpočtu za 6/2021 II. 

 

Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravy rozpočtu 

za 6/2021 II. 
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Usnesení č.  8.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 6/2021 II., dle předloženého znění. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 9/ Cenové nabídky na pobyt seniorů v lázních. 

 

Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise, informovala zastupitele, že v rámci plánovaného pobytu seniorů 

v lázních byly poptány následující lázeňské domy (hotely) se stanovenými kritérii: 6 x nocí ubytování, 

6 x polopenze, 6 procedur během pobytu. 

 

Hotel Harvey, Dlouhá 222, Františkovy Lázně – cenová nabídka: 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 13 134,- Kč po uplatnění státního voucheru 9.134,- Kč,  

                  v jednolůžkovém pokoji: 14 268,- Kč po uplatnění státního voucheru 10.268,- Kč.  

Procedury: 1 x aroma masáž, 1x uhličitá koupel v minerálním pramenu, 1x fango zábal, 2x parafínový zábal rukou,   

      1 x vstup do solné jeskyně).  

 

Hotel Praha, Ruská 27/12, Františkovy Lázně – cenová nabídka: 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 11.738,- Kč po uplatnění státního voucheru 7 738,- Kč, 

                   v jednolůžkovém pokoji: 12 560,- Kč po uplatnění státního voucheru 8 560,- Kč. 

Procedury: 1 x aroma masáž, 1x uhličitá koupel v minerálním pramenu, 1x fango zábal, 2x parafínový zábal rukou,   

      1 x vstup do solné jeskyně). 

 

Lázeňský hotel Savoy, Ruská 427, 351 01 Františkovy Lázně – zástupkyně ubytovací kanceláře lázeňského hotelu 

sdělila, že státní vouchery přijímají pouze na pobyty o minimální délce 14 dní.  

 

Hotel Bajkal, Americká 84/4, 351 01 Františkovy Lázně – zástupkyně hotelu Bajkal sdělila, že nyní již není možné 

v podzimních termínech zajistit kapacitu pro velkou skupinu.  

 

Usnesení č. 9.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku od Hotel Praha, Ruská 27/12, Františkovy Lázně 

–  na lázeňský pobyt pro skupinu seniorů se slevou do lázní:  

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 11.738,- Kč po uplatnění státního voucheru 7 738,- Kč/ osoba, 

                  v jednolůžkovém pokoji:  12 560,- Kč po uplatnění státního voucheru 8 560,- Kč/ osoba. 

V rámci pobytu jsou zahrnuty procedury  1 x aroma masáž, 1x uhličitá koupel v minerálním pramenu, 1x fango 

zábal, 2x parafínový zábal rukou, 1 x vstup do solné jeskyně). Dále je v hotelu volný vstup do wellnes a finské 

sauny.  

Zodpovídá: Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 10/ VŘ na akci: „Osvětlení dětského hřiště, ul. U Parku, Praha – Březiněves“ - projektová 

dokumentace“.   

 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Osvětlení dětského 

hřiště, ul. U Parku, Praha – Březiněves“ a návrh smlouvy o dílo.  

 

Usnesení č. 10.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo v rámci poptávkového řízení Zadávací dokumentaci na akci 

„Osvětlení dětského hřiště, ul. U Parku, Praha – Březiněves“ včetně návrhu smlouvy o dílo. Přijaté nabídky 

posoudí členové stavební komise a její předseda Ing. David Albert, PhD., doporučí zastupitelům nejvýhodnější 

cenovou nabídku k následnému schválení.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  
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Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 11/ Dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace projektu „Základní škola 

Březiněves“, se spol. Energy Benefit Křenova 438/3, Praha 6. 

 

Ing. David Albert, PhD. předseda stavební komise předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Dodatek ke 

Smlouvě o dílo ze dne 23. března 2020 na realizaci veřejné zakázky: „Základní škola Březiněves – projektová 

dokumentace“, se spol. Energy Benefit Křenova 438/3, Praha 6. 

 

 

Usnesení č. 11.36/21  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 23. března 2020 na realizaci 

veřejné zakázky: „Základní škola Březiněves – projektová dokumentace“, se spol. Energy Benefit Křenova 438/3, 

Praha 6. Zastupitelé pověřují starostu k podepsání výše uvedeného dodatku. 

Zodpovídá: Ing.David Albert, PhD, předseda stavební komise.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 12/ VŘ na akci: „Zpracování architektonicko-urbanistického řešení areálu CSSB“. 

 

Tento bod se přesouvá na program jednání příštího zasedání zastupitelstva.  

 

Bod č. 13/ Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy s pověřením žadatele, se společností 

PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a. Místem napojení přeložky ZDS. ul. K Březince, parc. č. 

261, Praha – Březiněves. 

 

Usnesení č. 12.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy 

s pověřením žadatele, se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a. Místem napojení přeložky 

ZDS bude ul. K Březince, parc. č. 261, Praha – Březiněves. Číslo smlouvy: 99/S24/ZD/2154318. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD., předseda stavební komise.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 14/ Smlouva o spolupráci s panem Milošem Fialkou, Praha 8.  

 

Usnesení č. 13.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci s panem Milošem Fialkou, Vlaštovčí 490/1, 

Praha 8.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD, předseda stavební komise.    

 

Pro:  5 hlasů 

Proti:  1 hlasů (Mgr. Zdenka Chaloupecká) 

Zdržel se: 2 hlasů (Zdeňka Maděrová, Mgr. Martin Převrátil) 

 

Bod č. 15/ Dohoda o ukončení Příkazní smlouvy uzavřené dne 24.2.2021 se společností Zlepšovatelé s.r.o., 

Kolbenova 616/34, Praha 9. 

 

Usnesení č. 14.36/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dohodu o ukončení Příkazní smlouvy uzavřené dne 24.2.2021 se 

společností Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, Praha 9. 
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Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 16/ Různé: 

 

a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.5.2021 se společností Green Center s.r.o., 

Mladoboleslavská 1121, Praha 9, na zhotovení díla „Dodávka a instalace přístupového systému a 

turniketu, branky a kontejneru pro obsluhu. 

 

Usnesení č. 15.36/21 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.5.2021 se společností Green Center s.r.o., Mladoboleslavská 

1121, Praha 9,  na zhotovení díla „Dodávka a instalace přístupového systému a turniketu, branky a kontejneru pro 

obsluhu“. Dodatek se uzavírá na základě víceprací nad rámec základní dodávky ve výši 147 390,10 Kč vč. DPH. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b) Nájemné společnosti La Trattoria gastro s.r.o., Na Hlavní 2/18, Praha 8. 

 

Usnesení č. 16.36/21  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo, v návaznosti na usnesení č. 20.33/21, ukončení snížení nájemného 

z důvodu pandemie COVID k 30.6.2021, společnosti La Trattoria gastro s.r.o., Na Hlavní 2/18, Praha 8. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zdeněk Korint                                   Ing. Jiří Haramul 

místostarosta MČ Praha – Březiněves                                            starosta MČ Praha – Březiněves 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková, tajemnice. 

Ověřili:  Zdeněk Korint 

Petr Petrášek 

       

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na středu 4.8.2021 od 17:30 hod. do kanceláře starosty.     


