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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis ze 40. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                    40 

           Datum:                     22.11.2021  

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 z 39. zasedání 

ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Komplexní údržba dřevin a ostatní 

zeleně nacházející se na území Městské části Praha – Březiněves“.   

3) Výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Technická podpora MČ Praha - 

Březiněves“.   

4) Zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Rámcová dohoda na zajištění 

komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování odborného 

poradenství v oblasti veřejných zakázek“.   

5) Záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 115/2021 se společností: Pražská plynárenská 

distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4. 

6) Smlouva o spolupráci s panem Petrem Moravcem, Praha 6. 

7) Nákup vybavení pro JSDH – motorgenerátor.  

8) Nákup vybavení pro JSDH (ochrana obyvatelstva) – nafukovací stany vč. příslušenství.  

9) Darovací smlouva s SDH Březiněves - financování akce: Březiněfest, oslavy 100 výročí založení TJ 

Březiněves a  90 let SDH Březiněves. 

10) Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a rozvahových   

účtů k 31.12.2021.  

11) Stanovení odměn ředitelce MŠ za 2. pololetí 2021.  

12) Ceník a podmínky inzerce v periodiku Březiněveský zpravodaj, s platností od 1.1.2022.  

13) Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MČ Praha – Březiněves, PVS a.s., Evropská 

866/67, Praha 6 a PVK, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10.  

14) Úpravy rozpočtu za 11/2021. 

15) Různé. 

a) Návrh rozpočtu MČ Praha – Březiněves na rok 2022. 

b) Ozdravný pobyt pro děti v roce 2022. 

c) Revokace usnesení č. 10.34/21 ze dne 5.5.2021. 

 

Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 39. 

zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

 

Starosta předložil program 40. zasedání zastupitelům ke schválení.  

 

Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi   Ing. David Albert, 

PhD. a Mgr. Martin Převrátil.    

 

Usnesení č. 1.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 40. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu  Ing. Davida Alberta PhD. a Mgr. Martina 

Převrátila..                                       

 

Pro:               8 hlasů 

Proti:               0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

c) Plnění usnesení z 39. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

        

V 17:35 hod. se dostavila zastupitelka Zdeňka Maděrová.  

 

Bod č. 2/ Výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Komplexní údržba dřevin a ostatní 

zeleně nacházející se na území Městské části Praha – Březiněves“.   

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení výsledky výběrového řízení na VZ malého rozsahu 

zadávané mimo režim zákona: „Komplexní údržba dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území Městské části 

Praha – Březiněves“.  

 

Usnesení č. 2.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v celkové výši 

906.620,- Kč od firmy: Petr Charvát, Pomořanská 481/12, Praha 8, IČ: 71767738, na veřejnou zakázku: 

„Komplexní údržba dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území Městské části Praha – Březiněves“. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržele se: 0 hlasů 

 

Bod č. 3/ Výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Technická podpora Městské části 

Praha – Březiněves“. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby: „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“. 

 

V úvodu tohoto bodu projednávání vystoupil zástupce starosty Zdeněk Korint a oznámil, že je v příbuzenském 

poměru s jedním z uchazečů a jelikož zde hrozí střet zájmů, neúčastní se hlasování ve věci výsledků výběrového 

řízení na akci „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“.  

 

Usnesení č. 3.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v celkové výši 

780.000,- Kč od firmy: Josef Korint, Na Hlavní 160/75, Praha 8,  IČ: 49374664, na veřejnou zakázku: „Technická 

podpora Městské části Praha – Březiněves“.   

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:               7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas (Zdeněk Korint) 

 

 

Bod č. 4/ Zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Rámcová dohoda na zajištění 

komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování odborného 

poradenství v oblasti veřejných zakázek“.   

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ malého 

rozsahu na služby: „Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích 

řízení včetně poskytování odborného poradenství v oblasti veřejných zakázek“.  
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Usnesení č. 4.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ malého rozsahu 

na služby: „Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení 

včetně poskytování odborného poradenství v oblasti veřejných zakázek“ z administrativních a procesních důvodů.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:               8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

  

K bodu č. 5/ Záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 115/2021 se společností: Pražská 

plynárenská distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. 115/2021 se společností: Pražská plynárenská distribuce, a.s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4.  

 

Usnesení č. 5.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 115/2021, s předem známým zájemcem: společností 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem U Plynárny 500, 145 

08 Praha 4, která je oprávněným provozovatelem distribuční soustavy na území, vymezeném licencí, ve smyslu 

zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění a je oprávněn na základě tohoto zákona, v souladu 

s podmínkami vyplývajícími ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zřizovat na cizích 

nemovitostech plynárenská zařízení. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu a je inženýrskou 

sítí ve smyslu § 509 Občanského zákoníku, v platném znění.  

 

Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení,  

nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno se zřizuje, dle geometrického plánu č. 740-

4/2021, schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, dne 27.1.2021 pod č.j. PGP279/2021-101, 

k tíži pozemku 282/1 k.ú. Březiněves, zapsaném na LV 321 pro k.ú. Březiněves, pracoviště Praha, ve 

vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví obce: MČ Praha – 

Březiněves.  

 

Věcné břemeno spočívá v umístění stavby plynárenského zařízení, v právu přístupu a vjezdu na pozemek za 

účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení.  

Zřizuje se jako úplatné, a to za jednorázovou náhradu ve výši 30,- Kč (0,3 m á 100,- Kč/bm) + 6,- Kč (21 % 

DPH), tzn. celkem 36,- Kč včetně DPH.  

 

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

      zveřejněn od 4.11.2021 do 19.11.2021. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 115/2021, se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 

koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem U Plynárny 500, 145 08 Praha 4.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 6/ Smlouva o spolupráci s panem Petrem Moravcem, Praha 6. 

 

Předseda stavební komise, Ing. David Albert, PhD., předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Smlouvu 

o spolupráci s panem Petrem Moravcem, Praha 6.  
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Usnesení č. 6.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci s panem Petrem Moravcem, Praha 6. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD., předseda stavební komise.    

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Zdenka Chaloupecká) 

 

K bodu č. 7/ Nákup vybavení pro JSDH – motorgenerátor.  

 

2. místostarosta, Petr Petrášek, předložil zastupitelům k projednání cenové nabídky na pořízení motorgenerátoru - 

vybavení pro JSDH. 

 

1. Cenová nabídka ve výši 609 580,- Kč bez DPH - spol. Elfis spol. s.r.o., Kolmá 10, Praha 9. 

2. Cenová nabídka ve výši 542 950,- Kč bez DPH - Eaton Elektrotechnika, Komárovská 2406, Praha 9. 

3. Cenová nabídka ve výši 493 367,- Kč bez DPH – Silektro s.r.o., Perunova 17, Praha 3. 

 

Pan Petrášek doporučil zastupitelům ke schválení cenovou nabídku ve výši 493 367,- Kč bez DPH od společnosti 

Silektro s.r.o., Perunova 17, Praha 3. 

 

Usnesení č. 7.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku ve výši  493 367,- Kč bez DPH od společnosti 

Silektro s.r.o., Perunova 17, Praha 3, na nákup motorgenerátoru pro potřeby JSDH. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání objednávky.  

Zodpovídá: Petr Petrášek, 2. místostarosta.   

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 8/ Nákup vybavení pro JSDH (ochrana obyvatelstva) – nafukovací stany vč. příslušenství.  

 

2. místostarosta, Petr Petrášek, předložil zastupitelům k projednání cenové nabídky na nákup 2 nafukovacích stanů 

vč. příslušenství – osvětlení. Jedná se o vybavení JSDH pro potřebu ochrany obyvatelstva.  

 

1. Cenová nabídka ve výši 499 955,- Kč vč. DPH – EGO s.r.o., U Pekárny 439, 763 14 Zlín.  

2. Cenová nabídka ve výši 527 269,60 Kč,- Kč vč. DPH – Gumotex Coating, s.r.o., Mládežnická 3062/3a, 

690 02, Břeclav. 

3. Cenová nabídka ve výši 562 012,- Kč vč. DPH – TenTex line s.r.o., Jednořadá 1123/35, Praha 6. 

 

Pan Petrášek doporučil zastupitelům ke schválení cenovou nabídku ve výši 499 955,- Kč vč. DPH od společnosti 

EGO s.r.o., U Pekárny 439, 763 14 Zlín.  

 

Usnesení č. 8.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku ve výši 499 955,- Kč vč. DPH od společnosti 

EGO s.r.o., U Pekárny 439, 763 14 Zlín, na nákup 2 nafukovacích stanů včetně osvětlení Comfort.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání objednávky.  

Zodpovídá: Petr Petrášek, 2. místostarosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 9/ Darovací smlouva s SDH Březiněves - financování akce: BřeziněFest, oslavy 100 výročí založení 

TJ Březiněves a  90 let SDH Březiněves. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Darovací smlouvu ve výši 711 472,- Kč s SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Březiněves, pobočný spolek, se sídlem U Parku 140/3, Praha 8. Finanční 



5 

 

prostředky boudou použity na financování akce: BřeziněFest 2021 a oslavy 100 výročí založení TJ Březiněves a  

90 let založení SDH Březiněves. 

 

Usnesení č. 9.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu ve výši 711 472,- Kč s SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Praha – Březiněves, pobočný spolek, se sídlem U Parku 140/3, Praha 8. Finanční prostředky 

jsou určeny na financování akce: BřeziněFest 2021 a oslavy 100 výročí založení TJ Březiněves a 90 let založení 

SDH Březiněves.Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 10/ Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a rozvahových   

účtů k 31.12.2021.  

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci 

majetku a rozvahových účtů k 31.12.2021.  

 

Usnesení č. 10.40/21 

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

majetku a rozvahových účtů k 31.12.2021.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 11/ Stanovení odměn ředitelce MŠ za 2. pololetí 2021.  

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Březiněves, 

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

roku 2021. 

 

Usnesení č. 11.40/21 

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 

2021, a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení. 

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

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

K bodu č. 12/ Ceník a podmínky inzerce v periodiku Březiněveský zpravodaj, s platností od 1.1.2022.  

 

Předseda komise pro média a IT, Mgr. Martin Převrátil,  předložil zastupitelům k projednání a ke schválení 

aktualizovaný ceník a podmínky inzerce v periodiku Březiněveský zpravodaj, s platností od 1.1.2022. 

 

Usnesení č. 12.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Ceník a podmínky inzerce v periodiku Březiněveský zpravodaj, 

s platností od 1.1.2022. 

Zodpovídá: Mgr. Martin Převrátil, předseda komise pro média a IT. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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K bodu č. 13/ Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MČ Praha – Březiněves, PVS a.s., 

Evropská 866/67, Praha 6 a PVK, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10.  

 

Předseda stavební komise, Ing. David Albert, PhD., předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Smlouvu 

o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MČ Praha – Březiněves, PVS a.s., Evropská 866/67, Praha 6 a PVK, 

a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10.  

 

Usnesení č. 13.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi stranami MČ Praha 

– Březiněves, PVS a.s., Evropská 866/67, Praha 6 a PVK, a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10. Předmětem 

smlouvy je nové vodní dílo – vodovod nebo kanalizace pro veřejnou potřebu – ZŠ Březiněves. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD., předseda stavební komise. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

K bodu č. 14/ Úpravy rozpočtu za 11/2021. 

 

Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravy rozpočtu 

za 11/2021. 

 

Usnesení č. 14.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 11/2021, dle předloženého znění.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

K bodu č. 15/ Různé. 

 

a) Návrh rozpočtu MČ Praha – Březiněves na rok 2022. 

 

Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům návrh rozpočtu MČ Praha – Březiněves na rok 

2022 a informoval přítomné o jednotlivých navrhovaných položkách. Rozpočet však zatím nemůže být schválen, 

neboť vše závisí na schválení státního rozpočtu a rozpočtu MHMP. 

 

b) Ozdravný pobyt pro děti v roce 2022. 

 

Zastupitelé se shodli na tom, že by rádi uspořádali pro děti z Březiněvsi ozdravný pobyt, který se bohužel 

v loňském roce z epidemiologických důvodů neuskutečnil.  

Úkol pro: Lenka Ludvíková – aktuálně poptat nabídky cestovních kanceláří.  

 

c) Revokace usnesení č. 10.34/21 ze dne 5.5.2021. 

 

Usnesení č. 15.40/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 10.34/21 ze dne 5.5.2021 v následujícím 

znění: Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace, ponechá zůstatek příspěvku 

ve výši 365.718,21 Kč poskytnutého v roce 2020 jako nevyúčtovaný. Vyúčtován bude v roce 2022 spolu 

s příspěvkem poskytnutým v roce 2021.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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                 Zdeněk Korint                                        Ing. Jiří Haramul 

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

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 hod. 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Ing. David Albert, PhD. 

 

Mgr. Martin Převrátil  

 

       

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na pátek 10. 12. 2021 od 16:30 hod. do kanceláře starosty.     


