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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

          Zápis z 5. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 

 
 

           Číslo:                                      5    

           Datum:                     09.01.2023  

 

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny. 

Omluveni:  -  

Navržený program: 

1) Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

2) Úprava rozpočtu č. 2137 – účelová neinvestiční dotace poskytnutá z MV – Generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru ČR na výdaje JSDH obcí v roce 2022. 

3) Úprava rozpočtu č. 3103 – dotace z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 

z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022. 

4) Úpravy rozpočtu za 12/2022/II. 

5) Různé.  

a)  Měsíční odměny zastupitelů, dle nařízení vlády č. 415/2022 Sb, o odměnách za výkon  

        funkce členů zastupitelstva.  

b)  Lázeňský pobyt pro seniory v roce 2023. 

c)  Schválení uzavření Smluv o podnájmu na rok 2023 (na dobu určitou) prostor v budově   

 B - objektu Na hlavní 14/41 Praha 8, Březiněves za účelem rozvoje komunitního života 

 v Březiněvsi - dlouhodobý pronájem.  

d) Vyřazovací protokoly majetku za rok 2022.   

 

Bod č. 1/ Schválení programu zasedání a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení program zasedání a informoval zastupitele o stažení bodu č. 5b) – 

schválení lázeňského pobytu pro seniory v roce 2023. Tento bod bude projednán až po schválení rozpočtu na rok 

2023. Zastupitelé neměli k navržené změně žádné námitky. 

 

Jako ověřovatelé zápisu se přihlásil 2. zástupce starosty Petr Petrášek a zastupitel Martin Převrátil.  

Poté dal starosta hlasovat o schválení programu a dále o schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelce. 

 

Usnesení č. 1.5/23 

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje program 5. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

b) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje ověřovatele zápisu 2. místostarostu Petra Petráška a 

zastupitele Martina Převrátila a dále zapisovatelku Martinu Vilímkovou.   

 
Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 



2 

 

c) Plnění usnesení ze 4. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

   

Bod č. 2/ Úprava rozpočtu č. 2137 – účelová neinvestiční dotace poskytnutá z MV – Generálního ředitelství 

hasičského záchranného sboru ČR na výdaje JSDH obcí v roce 2022. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 2137. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve 

výši 169.061,- Kč poskytnutou z MV – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR na výdaje JSDH 

obcí v roce 2022. 

Následně starosta vyzval zastupitele k hlasování.  

 

Usnesení č. 2.5/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2137, schválenou usnesením RHMP č. 3282, 

ze dne 19. 12. 2022. Jedná se účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra Generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru ČR na výdaje JSDH obcí v roce 2022. Pro naši městskou část se jedná o částku ve výši 

169.061,- Kč. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 3/ Úprava rozpočtu č. 3103 – dotace z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně 

z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3103 schválenou usnesením č. 1/48 ze dne 15. 12. 

2022 a jedná se o dotace z podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako 

odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022. Pro naši městskou část se jedná o celkovou částku ve výši 

147.000,- Kč. O uvedené úpravě rozpočtu dal starosta hlasovat.  

 

Usnesení č. 3.5/23 

ZMČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 3103 – schválenou ZHMP usnesením č. 1/48 ze dne 15. 

12. 2022. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích 

obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 31. 12.2022. Pro naši 

městskou část se jedná o částku ve výši: 147.000,- Kč z toho: 73.500,- Kč pro sport a 73.500,- Kč pro kulturu, 

školství, zdravotnictví a sociální oblast.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 4/ Úpravy rozpočtu za 12/2022/II. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení úpravy rozpočtu za 12/2022/II a požádal o hlasování.  

 

Usnesení č. 4.5/23   

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravy rozpočtu za 12/2022/II, dle předloženého znění.  

  
Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  
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Bod č. 5/ Různé.  

 

a) Měsíční odměny zastupitelů, dle nařízení vlády č. 415/2022 Sb, o odměnách za výkon  

       funkce členů zastupitelstva.  

 

Starosta předložil zastupitelům návrh na měsíční odměny zastupitelů, dle nařízení vlády č. 415 415/2022 Sb, o 

odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva.  

 

Zastupitelka Zdenka Chaloupecká navrhla nenavyšovat stávající výši odměn zastupitelů, a to vzhledem k 

aktuálnímu stavu veřejných financí. 

O tomto protinávrhu dal starosta hlasovat.  

 

Pro:  2 hlasy (Zdenka Chaloupecká, Martin Převrátil) 

Proti:  7 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Protinávrh nebyl schválen. 

 

Starosta dal hlasovat o původním návrhu -  schválit měsíční odměny zastupitelů, dle nařízení vlády č. 415/2022 

Sb, o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva.  

 

Usnesení č. 5.5/23   

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje měsíční odměny zastupitelů, dle nařízení vlády č. 415/2022 Sb, 

kterým se mění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, s účinností od 

9. 1. 2023. 

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  1 hlas (Zdenka Chaloupecká) 

Zdržel se: 1 hlas (Martin Převrátil)  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

b)   Lázeňský pobyt pro seniory v roce 2023. 

 

Tento bod byl vyřazen z programu jednání. Lázeňský pobyt bude projednán na únorovém zasedání po schválení 

rozpočtu na rok 2023.  

 

c) Schválení uzavření Smluv o podnájmu na rok 2023 (na dobu určitou) prostor v budově   B - objektu Na 

Hlavní 14/41, Praha – Březiněves, za účelem rozvoje komunitního života v Březiněvsi - dlouhodobý 

pronájem.  

 

Zastupitelka Dagmar Špírková požádala zastupitele o udělení souhlasu CZSSB k uzavření Smluv o podnájmu 

prostor sloužících k podnikání v budově B objektu Na Hlavní 14/41, Praha – Březiněves, panem Alexanderem 

Jamesem Shaw, paní Michaelou Maťha, DiS., paní Ditou Kodešovou, paní Petrou Stark a paní Stephali Nulicek.   

 

Usnesení č. 6.5/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel s firmou Dita Kodešová, se 

sídlem Větrná 90, 250 66 Zdiby, IČ: 07006101, Smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání na dobu 

určitou, od 9.1.2023 do 31.12.2023, k místnosti č. 04 o celkové výměře 16,3 m2, objektu B na adrese Na Hlavní 

14/41, 182 00 Praha – Březiněves, s podnájemným ve výši 600,- Kč měsíčně.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  
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Usnesení č. 7.5/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel s firmou Petra Stark, se sídlem 

Johanitská 537/76, 182 00 Praha 8, IČ: 07592400, Smlouvu o podnájmu prostor sloužících k podnikání na dobu 

určitou, od 9.1.2023 do 31.12.2023, k místnosti č. 04 o celkové výměře 16,3 m2, objektu B na adrese Na Hlavní 

14/41, 182 00 Praha – Březiněves, s podnájemným ve výši 600,- Kč měsíčně. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů   

 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Usnesení č. 8.5/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel s firmou Michaela Maťha, 

DiS., se sídlem V Křepelkách 280/3, 182 00 Březiněves, Praha 8, IČ: 17415063, Smlouvu o podnájmu prostor 

sloužících k podnikání na dobu určitou, od 9.1.2023 do 31.12.2023, k místnosti č. 06 Velký sál objektu B na adrese 

Na Hlavní 14/41, Praha – Březiněves, s podnájemným ve výši 250,- Kč za hodinu.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Usnesení č. 9.5/23 

Zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel s firmou Alexander James 

Shaw, se sídlem Na Poli 592/14, 182 00 Praha - Březiněves, IČ: 76345874, Smlouvu o podnájmu prostor sloužících 

k podnikání na dobu určitou, od 9.1.2023 do 31.12.2023, k místnostem č. 03 Klubovna (40 m2),  č. 05 Malý sál 

(30m2) nebo k č. 06 Velký sál (99,4 m2) objektu B na adrese Na Hlavní 14/41, 182 00 Praha – Březiněves, 

s podnájemným ve výši 150,- Kč za hodinu.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Usnesení č. 10.5/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel s firmou Stephali Nulicek, se 

sídlem Na Hlavní 170/6, 182 00 Praha – Březiněves, IČ: 14362511, Smlouvu o podnájmu prostor sloužících 

k podnikání na dobu určitou od 9.1.2023 do 31.12.2023, k místnosti č. 06 Velký sál objektu B, na adrese Na Hlavní 

14/41, Praha – Březiněves, s podnájemným ve výši 250 Kč za hodinu. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  
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d) Vyřazovací protokoly majetku za rok 2022. 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení vyřazovací protokoly majetku za rok 2022. 

 

Usnesení č. 11.5/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Vyřazovací protokoly majetku za rok 2022, v celkové hodnotě   

647.996,92 Kč, bez výhrad.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Závěrem starosta informoval zastupitele, že Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem objektu Na Hlavní 2/18 byl 

se společností LA TRATTORIA gastro uzavřen do 31.3.2023, dle usnesení č. 2.4/22. 

Na příštím jednání zastupitelstva, které bude stanoveno operativně, zastupitelé projednají podmínky záměru 

pronájmu restaurace, především cenový aspekt. |Podkladem pro jednání bude cenový posudek vypracovaný 

realitní kanceláří Maxima reality.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdeněk Korint           Ing. Jiří Haramul 

1. místostarosta MČ Praha - Březiněves                                        starosta MČ Praha – Březiněves 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:10 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Petr Petrášek,  2. místostarosta 

 

 Martin Převrátil, zastupitel 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva bude stanoven operativně.  


