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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 24.07.2019 
   

Usnesení č. 1.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu zástupce starosty Petra Petráška                                      

a  zastupitele Ing. Jana Vocela.                                     . 

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

 

Usnesení č. 2.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3034 – červenec 2019, poskytnutí  

neinvestičních a investičních účelových dotací pro MČ HMP v rozpočtu hl.,. Prahy na rok 2019, schválenou 

ZHMP, usnesením č. 8/19, ze dne 20.6.2019. Pro naši městskou část se jedná o finanční prostředky v celkové 

výši 140.000,- Kč určených pro JPO III - dotace na činnost SDH.  

Zodpovídá: předseda finančního výboru: Ing. Jan Vocel. 

  

Usnesení č. 3.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3033 – červenec 2019 - poskytnutí  

účelových investičních dotací městským částem, schválenou ZHMP, usnesením č. 8/18, ze dne 20.6.2019. Pro 

naši městskou část se jedná o finanční prostředky ve výši 230.000,- Kč určených na dovybavení JSDH 

Březiněves. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Usnesení č. 4.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3036 –  červenec  2019 – uvolnění 

finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy, schválenou ZHMP, usnesením č. 8/22 ze dne 20.6.2019.  Pro naši 

městskou část se jedná o finanční prostředky v celkové výši 315.000,-Kč, určených na provoz jednotek SDH, 

z nichž 115.000, Kč je základní příspěvek a 200.000,-Kč je určeno na opravu techniky – CAS 30, CAS 20, DA-

Ford Transit a čerpadla.  

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Usnesení č. 5.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3051 – červenec 2019 – poskytnutí účelových 

investičních dotací do oblasti školství z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, schválenou 

ZHMP usnesením č. 8/129, ze dne 20.6.2019.  Pro naši městskou část se jedná o finanční prostředky ve výši 10 

MIO Kč, určených na projektovou dokumentaci ZŠ Březiněves. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.   

 

Usnesení č. 6.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3042 – červenec 2019 – poskytnutí finančních 

prostředků městským částem hl. m. Prahy jako podílu z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních 

zařízení rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, schválenou ZHMP usnesením č. 8/59, ze dne 

20.6.2019. Pro naši městskou část se jedná o finanční prostředky v celkové výši 120.000,-Kč Kč, určených na 

sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.   
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Usnesení č. 7.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3040 – červenec 2019 – poskytnutí finančních 

prostředků MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy, ve výši 100%  podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na 

dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018, schválenou ZHMP usnesením č. 8/56 ze dne 

20.6.2019, pro naši MČ ve výši 142.533,73 Kč.    

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.   

 

Usnesení č. 8.11/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3038 – červenec 2019 – poskytnutí 

neinvestičních a investičních účelových dotací pro MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, schválené 

ZHMP usnesením č. 8.27. Finanční prostředky jsou určeny na likvidace ekologických zátěží, veřejný prostor, 

parky, výsadby a výkupy. Pro naši městskou část se jedná o finanční prostředky ve výši 580.000,-Kč., určených na 

výsadbu stromořadí – ul. Na Hlavní.  

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Usnesení č. 9.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo uzavření finančního vypořádání za rok 2018, schválené ZHMP 

usnesením č. 8/52 ze dne 20.6.2019. Pro naši MČ z usnesení vyplývá: Vratka účelových prostředků, z roku 2017 

(popř. předchozích let) – investice, ve výši 3.053.516,36 Kč, dále vratka účelových prostředků z roku 2018 ve výši 

26.372,-Kč a doplatky místních poplatků ve výši 125,- Kč. Celkem se jedná o odvod částky ve výši 3.080.013,36 

Kč.   

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 10.11/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 7/2019, v předloženém znění. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Usnesení č. 11.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu mezideponie k dočasnému 

užívání se společností SWIETELSKY stavební s.r.o, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.    

 

Usnesení č. 12.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Příkazní smlouvu se společností AAA zakázky s.r.o., U 

Kamýku 284/11, Prah 4, zastoupenou jednatelkou Mgr. Miloslavou Hájkovou, na provedení a zajištění přípravy 

a průběhu zadání veřejné zakázky „Základní škola v Praze Březiněvsi – zpracování projektové dokumentace. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

   

Usnesení č. 13.11/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Instalace veřejné wifi sítě v rámci projektu WiFi4EU“, vybranému uchazeči: CBL Communication by light 

s.r.o., Bílé předměstí, Štrossova 131 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

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

 

Usnesení č. 14.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene s PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, v rámci stavební akce: Praha Březiněves, Březinka, 

magistrát, DTS, kNN, kVN číslo: SPP: S 139 677 – v rozsahu pozemku pod TS 14 m2.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Usnesení č. 15.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Cenovou nabídku společnosti ELEKTROINSTALAČNÍ 

PRÁCE, Jindřich Laml, U Cihelny 773, Líbeznice, na obnovu staveništních rozvodů v objektu CSS Březiněves, 

Na Hlavní 14/41, Praha 8, ve výši 36.307,- Kč bez DPH. 

   

 



 

3 

 

Usnesení č. 16.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dohody o členství v JSDH s: 

1. Matěj Martínek, bytem: Vratislavská 385/9, Praha 8 – Bohnice. 

2. Tibor Pavelek, bytem U Hřiště 125, Bořanovice.  

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Petrášek.  

 

Usnesení č. 17.11/19  

ZMČ Praha – Březiněves na základě výzvy ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, ze dne 17.7.2019, č.j. MCP8 

232924/2019, doručené na MČ Praha Březiněves dne 22.7. 2019, se zaslaným odvoláním zásadně nesouhlasí a to 

z následujících důvodů: 

Zajištění dopravní obslužnosti mateřské školy je pro MČ Praha - Březiněves klíčovou podmínkou provozu 

mateřské školy. Jiná alternativa bezproblémového zásobování MŠ není reálná. 

Zásobování mateřské školy a zejména pak kuchyně mateřské školy není možné realizovat jinou trasou, než ze 

staveništní komunikace, která přímo navazuje na zásobovací trasu do kuchyně. 

Alternativní možnost zásobování z ulice K Březince je nereálná, neboť v této ulici doprava kolabuje zejména v 

době ranní a odpolední dopravní špičky a to zejména v okolí školky. Zároveň zde není vymezen prostor pro 

zásobování. 

Z výše uvedených důvodů MČ Praha - Březiněves bezpodmínečně trvá na zachování stávajícího stavu. 

Usnesení č. 18.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 4.9/19 ze dne 15.5.2019 v následujícím 

znění:  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Účetní závěrku Mateřské školy Březiněves, příspěvkové 

organizace, za rok 2018. Hospodaření organizace skončilo ztrátou ve výši 216.769,41 Kč, ke které došlo 

v důsledku velkého počtu dětí předškolního věku, za které není hrazeno školné.  

Ztráta bude hrazena z účtu 413 – Rezervní fond, tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 203.093,39 

Kč a z účtu  414 – Rezervní fond z ostatních titulů ve výši 13.676,02. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Usnesení č. 19.11/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 5.9/19 ze dne 15.5.2019 v následujícím 

znění:  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Účetní závěrku Centra sociálních služeb Březiněves, 

příspěvkové organizace, za rok 2018. Hospodaření organizace za rok 2018 skončilo ziskem ve výši 79,88 Kč. 

Hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu organizace.   

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Petr Petrášek                 Ing. Jiří Haramul 

           2. zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                                        starosta MČ Praha – Březiněves 


