
 

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

Program zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

            Číslo:                    21 

   Datum :   15. 4. 2020 

S V O L Á V Á M 
 

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves, 
 

na den 22.4.2020, od 17:00 hod., do knihovny v budově úřadu. 

 

Návrh programu: 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení 

z 20. zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

2)  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/000689/2020 mezi stranami: MČ  

 Praha – Březiněves jako zřizovatelem příspěvkové organizace a Hlavní město  

 Praha. 

3) Úprava rozpočtu č. 2001 – únor 2020 – podpora registrovaných sociálních služeb 

poskytovaných občanům hl. m. Prahy.  

4) Úprava rozpočtu č. 3007/2020 – neinvestiční účelová dotace – místní knihovna. 

5) Úprava rozpočtu č. 3013 – duben – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 

z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019. 

6) Úprava rozpočtu č. 3014 – duben – účelová dotace MČ hl.m. Prahy a JSDH na výdaje při 

řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.  

7) Úprava rozpočtu č. 3015 – duben – poskytnutí účel. investiční dotace z rezervy pro MČ 

HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020  - Bezbariérový přístup a sociální zázemí úřadu 

MČ Praha – Březiněves.  

8) Úpravy rozpočtu za 4/2020. 

9)  Záměr o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s předem známým zájemcem  

 společností Březiněves a.s. . 

10)  Servisní smlouva se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., se sídlem Hálova   

 47/12, Praha – Satalice.  

11)  Výsledky výběrového řízení na VZ: Centrum sociálních služeb Březiněves – přístavba a   

 stavební úpravy objektu A a areálové plochy.  

12)  Veřejná zakázka na akci: Zpracování dokumentace pro zadání stavby projektu   

 Bezbariérový přístup a sociální zázemí úřadu MČ Praha – Březiněves. 

a) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace. 

b) Stanovení členů výběrové komise. 

13)  Přesunutí plánovaného ozdravného pobytu dětí do Egypta na rok 2021 z důvodu  

 pandemie onemocnění vyvolaného novým koronavirem (COVID-19).  

14)  Žádosti nájemců spol.  FitPULS s.r.o., Czech Outdoor s.r.o. a restaurace Trattoria  

 Famiglia o snížení, případné prominutí plateb nájemného do doby odvolání vyhlášeného 

 nouzového stavu vládou ČR, v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. 

15)  Různé. 

a)  Informace o stavu právního sporu se společností Swietelsky stavební s.r.o.  . 
 

              Ing. Jiří Haramul 

starosta MČ Praha - Březiněves 


