MČ PRAHA - BŘEZINĚVES
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8
Zápis ze 42. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves
Číslo:
Datum:

42
05.01.2022

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul.
Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny.
Omluveni:
Program:
1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení ze 42. zasedání
ZMČ Praha – Březiněves.
2) Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027.
3) Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled
rozpočtu do roku 2024.
4) Rozpočet Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022 a
střednědobý výhled do roku 2024.
5) Odpisový plán MČ Praha – Březiněves na rok 2022.
6) Odpisový plán Mateřské školy Březiněves na rok 2022.
7) Odpisový plán Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022.
8) Statut sociálního fondu MČ Praha – Březiněves na rok 2022.
9) Výsledky inventur za rok 2021.
10) Úprava rozpočtu č. 2156 – prosinec 2021 – účelová neinvestiční dotace z MV pro JSDH.
11) Úprava rozpočtu č. 3110 – prosinec 2021 – dotace – podíl na finančních prostředcích obdržených jako
výnos daně z technických her.
12) Úpravy rozpočtu za 12/2021/II.
13) Výzva k předložení cenové nabídky na VZ malého rozsahu: Dotační management investičního rozvoje
MČ Praha – Březiněves.
14) Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce 2022.
15) Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvků seniorům v roce 2022.
16) Úložka volných finančních prostředků na bankovním účtu.
17) Různé:
a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
v oblasti požární ochrany, uzavřené dne 5.12.2019, se společností Vestta BOZP s.r.o., Palackého 143,
282 01 Český Brod.
b) Darovací smlouva – Základní organizace českého zahrádkářského svazu Březiněves.
c) Darovací smlouva – Sportovní střelecký klub Březiněves.
d) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Březiněves, pobočný spolek.
e) Žádosti o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu hlavního města Prahy
na rok 2022.
Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení ze 41.
zasedání ZMČ Praha – Březiněves.
Starosta předložil program 42. zasedání zastupitelům ke schválení.
Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi 2. místostarosta Petr
Petrášek a Mgr. Zdenka Chaloupecká.
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Usnesení č. 1.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Program 42. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu 2. místostarostu Petra Petráška a Mgr.
Zdenku Chaloupeckou.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
c)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Plnění usnesení ze 41. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.

Bod č. 2/ Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027.
Předseda finančního výboru, Ing.Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Rozpočet MČ
Praha – Březiněves na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027.
Usnesení č. 2.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2022, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Březiněves do roku 2027, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 3/ Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled
rozpočtu do roku 2024.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání Rozpočet Mateřské školy
Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024.
Usnesení č. 3.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
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b) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace do roku 2024, dle
předloženého znění.
Zodpovídá Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 4/ Rozpočet Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý
výhled rozpočtu do roku 2024.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání Rozpočet Centra sociálních
služeb, příspěvkové organizace, na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024.
Usnesení č. 4.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Rozpočet Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Střednědobý výhled rozpočtu Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, do roku 2024, dle
předloženého znění.
Zodpovídá Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 5/ Odpisový plán MČ Praha – Březiněves na rok 2022.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Odpisový plán
Městské části Praha - Březiněves na rok 2022.
Usnesení č. 5.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Odpisový plán Městské části Praha - Březiněves na rok 2022.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 6/ Odpisový plán Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Odpisový plán
Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022.
Usnesení č. 6.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Odpisový plán Mateřské školy Březiněves, příspěvkové
organizace, na rok 2022.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
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Bod č. 7/ Odpisový plán Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Odpisový plán
Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2022.
Usnesení č. 7.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Odpisový plán Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové
organizace, na rok 2022.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 8/ Statut sociálního fondu MČ Praha – Březiněves na rok 2022.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Statut sociálního fondu MČ Praha – Březiněves na rok
2022.
Usnesení č. 8.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Statut sociálního fondu Městské části Praha – Březiněves
v předloženém znění. Statut nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Březiněves,
s účinností od 1. 1. 2022.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 9/ Výsledky inventur za rok 2021.
2. místostarosta, Petr Petrášek, předložil k projednání a ke schválení Vyřazovací protokoly za rok 2021.
Usnesení č. 9.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Vyřazovací protokoly majetku za rok 2021, v celkové hodnotě
910.892,78 Kč, bez výhrad.
Zodpovídá: Petr Petrášek, 2. místostarosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 10/ Úprava rozpočtu č. 2156 – prosinec 2021 – účelová neinvestiční dotace z MV pro JSDH.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravu rozpočtu
č. 2156 – prosinec 2021. Jedná se o dotaci z MV určenou pro JSDH obcí v roce 2021.
Usnesení č. 10.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo, na základě usnesení č. 3251 RHMP, ze dne 20. 12. 2021, o
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR, v celkové výši
1 271 700,- Kč pro MČ na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2021, pro naši městskou část
dotaci ve výši 89 382,- Kč určenou na vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDH Březiněves.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
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Bod č. 11/ Úprava rozpočtu č. 3110 – prosinec 2021 – dotace – podíl na finančních prostředcích obdržených
jako výnos daně z technických her.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úprava rozpočtu
č. 3110 – prosinec 2021 – jedná se o podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických
her.
Usnesení č. 11.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3110 – prosinec 2021. Jedná se o poskytnutí
dotace městským částem HMP – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických
her v období 1.6.2021 – 30.11.2021. Dotace byla schválena ZHMP usnesením č. 32/82, ze dne 16.12.2021. Pro
naši městskou část se jedná o podíl ve výši 241 000,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 12/ Úpravy rozpočtu za 12/2021/II.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravy rozpočtu
za 12/2021/II.
Usnesení č. 12.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 12/2021/II, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 13/ Výzva k předložení cenové nabídky na VZ malého rozsahu: Dotační management investičního
rozvoje MČ Praha – Březiněves.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Výzvu k předložení cenové nabídky na VZ malého
rozsahu: Dotační management investičního rozvoje MČ Praha – Březiněves.
Usnesení č. 13.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a)

Výzvu k předložení cenové nabídky na VZ malého rozsahu: Dotační management investičního rozvoje
MČ Praha – Březiněves.

Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Členy hodnotící výběrové komise ve složení: Ing. Jiří Haramul, Ing. Jan Vocel, Petr Petrášek.
Náhradníci: Zdeněk Korint, Zdeňka Maděrová.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
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Bod č. 14 Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce 2022.
Předsedkyně kultury a školství, Mgr. Zdenka Chaloupecká, předložila zastupitelům k projednání a ke schválení
Kritéria MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce 2022. Zastupitelé se v rámci
projednávání shodli na tom, že vzhledem k nejisté epidemiologické situaci v roce 2022 nebude organizován
hromadný ozdravný pobyt pro děti. Z tohoto důvodu se zastupitelé shodli na navýšení příspěvku na 5.000,- Kč/rok
pro děti s TP v MČB na jejich organizované pobyty a nově také na celoroční sportovní organizovanou zájmovou
činnost.
Usnesení č. 14.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Kritéria stanovená MČ Praha-Březiněves pro výplatu příspěvku
na pobyty dětí v roce 2022 v následujícím znění:
1.

Příspěvek může být vyplacen rodičům dítěte nebo jeho zákonným zástupcům. Podmínkou je trvalý pobyt
dítěte v MČ Praha-Březiněves. Možnost čerpat příspěvek se vztahuje:
• na všechny děti do 15 let věku,
• na děti ve věku 16 let, pokud v roce 2022 plní nebo plnily povinnou školní docházku.

2.

Příspěvek může být poskytnut na
• pobyty prokazatelně organizované školami, sdruženími a organizacemi, tzn. na školy v přírodě,
ozdravné pobyty, letní tábory, lyžařské tábory, tábory se zaměřením např. jazykovým, sportovním,
či na jiné podobné pobyty;
• celoroční sportovní zájmovou činnost prokazatelně organizovanou školami, sdruženími a
organizacemi.

3.

Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však do celkové výše 5.000,Kč na jedno dítě.

4.

Příspěvek bude vyplacen na základě originálu žádosti (viz příloha), která musí být potvrzena institucí
organizující pobyt. Žádost bude opatřena razítkem, podpisem, datem a uvedením termínu a doby pobytu,
výší požadované částky a číslem bankovního účtu, na který má být příspěvek vyplacen.

5.

Příspěvek bude po doložení řádně potvrzené žádosti uhrazen bankovním převodem na uvedený účet
žadatele, ve výjimečných případech je možné příspěvek vyplatit v hotovosti na sekretariátu MČ PrahaBřeziněves.

Finanční výbor MČ Praha - Březiněves povede evidenci vyplacených příspěvků a bude sledovat nepřekročení
limitu na jedno dítě, stanoveného usnesením ZMČ Praha - Březiněves.
Zodpovídá: Mgr. Zdenka Chaloupecká, předsedkyně komise kultury a školství
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 15/ Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvků seniorům v roce 2022.
Předsedkyně sociální komise, Zdeňka Maděrová, předložila zastupitelům k projednání a ke schválení Kritéria MČ
Praha – Březiněves pro výplatu příspěvků seniorům v roce 2022.
Usnesení č. 15.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Kritéria MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvků seniorům
v roce 2022, v následujícím znění:
Příspěvek či výpomoc může čerpat osoba po dovršení 65 let v daném roce, s trvalým pobytem v MČ Praha –
Březiněves.
1) Příspěvek na pedikúru seniorům. Jedná se o příspěvek ve výši 50,-Kč, který bude vyplácen z rozpočtu
sociální komise. Příspěvek na pedikúru může využít každý senior max. 1 měsíčně.

6

2) Podmínky pro rehabilitační a regenerační cvičení seniorů ve fitness centru Fitpuls Březiněves.
Cvičení pro seniory probíhá 1x týdně, včetně konzultací a masáží pro seniory s fyzioterapeutkou.
Celková cena za lekci včetně nájmu činí 1000,-Kč, senioři s TP v MČB si hradí 40,-Kč a zbytek doplatí
MČ Praha – Březiněves (výše doplatku závisí na počtu účastníků v hodině, doložených prezenční listinou
s jejich jmény a podpisy).
3) Vánoční sociální výpomoc ve výši 1000,-Kč obdrží každý senior, po dovršení 70 let věku, v daném roce.
Možnost přidělit finanční prostředky až do výše 2000,-Kč v případě nečekané nouzové situace, apod., a
to na základě posouzení a zdůvodnění sociální komise.
4) Příspěvek ve formě dárkové poukázky ve výši 500,-Kč obdrží každý senior při dovršení jubilea 65, 70,
75, 80 let. Od 80 let věku řeší individuální (potřebný) dar pro seniory sociální komise po dohodě
s jubilantem.
Zodpovídá: Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů (Zdeněk Korint, Petr Petrášek)

Bod č. 16/ Úložka volných finančních prostředků na bankovním účtu.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům návrh na převod volných finančních prostředků
z bankovního účtu na účet na uložení volných finančních prostředků MČ Praha – Březiněves na termínovaný vklad
u PPF Banka a.s..
Usnesení č. 16.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Převod finančních prostředků ve výši 42,6 mil. Kč (prodeje pozemků MČPB) z účtu hospodářské činnosti do
Fondu rozvoje městské části.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Uložení volných finančních prostředků z Fondu rozvoje městské části, jako termínovaného vkladu po dobu 1
měsíce s možností opakovaného prodlužování až na 6 měsíců, v závislosti na aktuálních úrokových sazbách, u
PPF Banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 16041 Praha 6.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 17/ Různé.
a)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti
požární ochrany, uzavřené dne 5.12.2019, se společností Vestta BOZP s.r.o., Palackého 143, 282 01 Český
Brod.

Usnesení č. 17.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany, uzavřené dne 5.12.2019, se společností Vestta BOZP s.r.o.,
Palackého 143, 282 01 Český Brod.
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Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku.
Zodpovídá: Petr Petrášek, 2. místostarosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
b)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Darovací smlouva – Základní organizace českého zahrádkářského svazu Březiněves.

Usnesení č. 18.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu se Základní organizací českého zahrádkářského
svazu Březiněves, se sídlem v Praze 8, U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Dar ve výši 45.000,- Kč je určen na činnost
Základní organizace českého zahrádkářského svazu Březiněves.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
c)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Darovací smlouva – Sportovní střelecký klub Březiněves

Usnesení č. 19.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu se Sportovním střeleckým klubem Březiněves,
se sídlem Na Hlavní 89/46, 182 00 Praha 8. Dar ve výši 35.000,- Kč je určen na pořádání akce: „Májové střílení“
a na individuální výuku střeleckých dovedností občanů obce při přípravě na zkoušky zbrojního průkazu.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
d)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Darovací smlouva - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Březiněves, pobočný spolek.

Usnesení č. 20.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů
Praha – Březiněves, pobočným spolkem, se sídlem U parku 140/3, 182 00 Praha 8. Dar ve výši 600.000,- Kč je
určen na realizaci projektu „BřeziněFest 2022“.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
e)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Žádosti o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu hlavního města Prahy
na rok 2022.

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Žádosti o dotace z investiční rezervy pro městské části
hl. m. Prahy v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022.
Usnesení č. 21.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo podání žádostí o dotace z investiční rezervy pro městské části hl.
m. Prahy v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2022:
1) Žádost o investiční dotaci ve výši 12,5 MIO Kč na finalizaci projektové dokumentace Základní školy
Březiněves, akce: ZŠ Březiněves – projektová dokumentace, ORG 80714.
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2) Žádost o investiční dotaci ve výši 6 MIO Kč na akci: Kultivace stanovišť na tříděný odpad.
3) Žádost o investiční dotaci ve výši 15 MIO Kč na akci: Odstranění havarijního stavu hráze rekreačního
koupaliště.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.

Pro:
Proti:
Zdržel se:
f)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Jmenování nového předsedy Komise životního prostředí a doplnění člena této komise.

Usnesení č. 22.42/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo do funkce nového předsedy Komise životního prostředí MČ Praha
– Březiněves, pana Zdeňka Korinta, 1. místostarostu a doplnění nového člena této komise, pana Petra Petráška, 2.
místostarostu.
Zodpovídá: Zdeněk Korint, 1. místostarosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
2 hlasů (Zdeněk Korint, Petr Petrášek)

Zdeněk Korint
1. místostarosta MČ Praha – Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:40 hod.
Zapsala: Martina Vilímková
Ověřili: Petr Petrášek, 2. místostarosta.
Mgr. Zdenka Chaloupecká
Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na středu 16. 2. 2022 od 17:30 hod. do kanceláře starosty.
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