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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 27.11.2019 

 
Usnesení č. 1.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

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

zástupce starosty Petra Petráška.  

c) Plnění usnesení ze 15. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13829/1946670 s předem známým 

zájemcem: společností: PREdistribuce, a.s. se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, oprávněným provozovatelem 

distribuční soustavy v elektroenergetice na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č. 

120504769. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.  

Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 427/66 a 

427/251, oba v  k. ú. Březiněves, obec Praha, zapsaných na LV č. 321 u KÚ pro hlavní město Prahu. Věcné 

břemeno se zřizuje za účelem umístění a provozování distribuční soustavy – kabelového vedení NN, VN a 

telekomunikačního vedení na výše uvedených pozemcích. Výše náhrady za zřízení věcného břemene se sjednává 

dohodou ve výši 2.400,- Kč bez DPH. 

Tento záměr byl dle § 36 zákona č. 131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

zveřejněn od 11.11.2019 do 26.11.2019 

 

b) Smlouvu o zřízení VB č. VV/G33/13829/1946670, se společností PREdistribuce, a.s. se sídlem Praha 5, 

Svornosti 3199/19a. . Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Usnesení č. 3.16/19   

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nejvýhodnější cenovou nabídku společnosti AZIMUT CZ s.r.o., 

Hrdlořezská 21/31, Praha 9 – ve výši 349.690,-Kč vč. DPH na VZ: Zpracování geodetického zaměření a pasportu 

komunikací ve správě MČ Praha – Březiněves. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D. 

         

Usnesení č. 4.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o vyloučení účastníka AMIKA FIRST s.r.o., 

Primátorská 296, 18000 Praha, IČO: 24219169, z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné 

zakázky s názvem „Rekonstrukce inženýrských sítí Centra sociálních služeb Březiněves“. 

 

Odůvodnění: 

Zadavatel musí výše uvedeného účastníka vyloučit dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona z další účasti ze 

zadávacího řízení, protože tento se vzdal svého práva na podpis smlouvy se zadavatelem na plnění předmětné 

veřejné zakázky.  

Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D. 
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Usnesení č. 4.16-2/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky „Výkon TDI při 

rekonstrukci inženýrských sítí Centra sociálních služeb Březiněves. Zakázka se z technických důvodů 

neuskuteční.   

Zodpovídá: Ing. David Albert, Ph.D., předseda stavební komise.  

 

Usnesení č. 5.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a v oblasti požární ochrany se společností Vestta BOZP s.r.o., se sídlem Kateřinská 2137, Česká 

Třebová. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

 

Usnesení č. 6.16/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Březiněves, Mgr. 

Martině Štolcové, za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období - 2. pololetí kalendářního 

roku 2019, a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení. 

Odměna bude uhrazena ze mzdových prostředků v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Usnesení č. 7.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo kritéria stanovená MČ Praha-Březiněves pro výplatu příspěvku na 

pobyty dětí v roce 2020 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 2020 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, 

3. Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však do celkové výše 

3.000,- 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 Praha-

Březiněves. 

6. Pokud se dítě s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Březiněves  zúčastní letního ozdravného pobytu 

organizovaného MČ Praha-Březiněves, nemůže čerpat příspěvek na jiný pobyt. 

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 kulturní komise. 

 

Usnesení č. 8.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci 

majetku a rozvahových účtů k 31.12.2019 v následujícím složení: 

Předseda inventarizační komise :  Petr Petrášek 

Členové inventarizační komise : Michaela Koukolíčková 

 Martina Vilímková   

 Lenka Ludvíková Bortlová 

 Ondřej Nepraš 
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Předseda likvidační komise : Zdeněk Korint 

Členové likvidační komise : Anna Koudelková  

 Zdeňka Maděrová 

 Lenka Bendová 

 

Fyzická inventura a zhotovení inventurních soupisů bude provedena do 31.12.2019. 

      

Inventarizační komisí bude provedena fyzická inventura :  

1) pozemků 

2) budov a staveb 

3) dlouhodobého hmotného majetku 

4) drobného dlouhodobého hmotného majetku 

5) drobného dlouhodobého nehmotného majetku  

6) nedokončených staveb 

7) pokladní hotovosti a cenin 

 

Inventarizace rozvahových účtů bude provedena ve dnech 27.1. – 12.2.2020. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Usnesení č. 9.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 11/2019, dle předloženého znění.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 10.16/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené se společností ARBO Park 

– zahrada, s.r.o. se sídlem: Na Neklance 34/1973, zastoupená jednatelem Petrem Charvátem k VZ „Alej Na 

Hlavní – etapa III.“ Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 73.540,- Kč bez DPH, tj. 88.983,- Kč vč. DPH, 

které zahrnují: Instalaci závlahových vaků, dlouhodobou ochranu před solí a povětrnostními vlivy, ochranu 

kmene proti poškození při sečení, odstranění starých jalovců, doplnění zeminy a úpravu terénu, vytěžení 

stavebních zbytků včetně skládkování a přesazení stromů z důvodu posunutí místa instalace nových radarů 

rychlosti.  

Celková hodnota VZ „Alej Na Hlavní – etapa III“, po započtení víceprací, činí 434.400,- Kč + 91.224,-Kč DPH, 

celkem 525.624,-Kč vč. DPH.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku.  

Zodpovídá: Ing. Martin Javorník, předseda komise životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Petr Petrášek                     Ing. Jiří Haramul 

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


