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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. 07. 2022 
 

 

Usnesení č. 1.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a)   Program 48. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu 1. místostarostu Zdeňka Korinta a Ing. 

Jana Vocela.  

c) Plnění usnesení ze 47. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zadání VŘ VZMR „Administrátor přípravy technických 

standardů, specifikace materiálů, výrobků a knihy místností ZŠ Březiněves“ (Bílá kniha). 

Tento materiál bude sloužit jako zadání pro následné VŘ na dodavatele stavebních prací formou design and build 

- fáze dokumentace pro provedení stavby na základě "žlutého" FIDICu. 

Kritéria VŘ:  

Předpokládaná cena: 110 000 Kč 

Způsob stanovení předpokládané ceny: průzkum trhu 

Termín plnění: srpen - září 2022 

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena 

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

 

Usnesení č. 3.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zadání VŘ v režimu ZPŘ na dodavatele: „Příprava technických 

standardů, specifikace materiálů, výrobků a knihy místností ZŠ Březiněves“ (Bílá kniha). 

Kritéria VŘ: 

Předpokládaná cena: 4 500 000 Kč 

Způsob stanovení předpokládané ceny: průzkum trhu. 

Termín plnění: září - prosinec 2022. 

Hodnotící kritéria: nabídková cena, reference, doba realizace. 

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

 

Usnesení č. 4.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Zadání VŘ na VZMR „Oplocení cvičiště psích sportů“. 

Jedná se o oplocení části pozemku parc. č. 438/108, k.ú. Březiněves, o rozměrech: 100 m x 85 m, který bude na 

základě uzavřené pachtovní smlouvy sloužit jako cvičiště psích sportů.  

Oplocení se bude skládat z betonové podhrabové desky o výšce 30 cm, sloupků a pletiva Zn + PVC o výšce 200 

cm. Součástí oplocení bude dvoukřídlá brána pro vjezd aut a branka jako vchod pro pěší.  

Předpokládaná cena: 720 000,- Kč. 

Způsob stanovení předpokládané ceny: průzkumem trhu za kompletní dodávku a montáž.  

Hodnotící kritéria:  nejnižší nabídková cena, 

                      nejbližší termín realizace. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  
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b) Zadání VŘ na VZMR „Ozelenění cvičiště psích sportů“. 

Jedná se o ozelenění části pozemku parc. č. 438/108, k.ú. Březiněves,  o výměře 8.720 m2,  který bude na základě 

uzavřené pachtovní smlouvy sloužit jako cvičiště psích sportů.  

Předpokládaná cena: 250 000,- Kč. 

Způsob stanovení předpokládané ceny: průzkumem trhu za kompletní dodání osiva, osetí, přípravu podkladu, 

dopravu stroje a materiálu.   

Hodnotící kritéria:  nejnižší nabídková cena, 

                       nejbližší termín realizace. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 5.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu ve výši 150.000,- Kč se společností Futurum 

HK Shopping, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/7, Nové Město, 110 00 Praha 1. Dar bude využit na financování 

kultury - 5. ročníku rodinného festivalu BřeziněFest. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 6.48/22  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu ve výši 150.000,- Kč se společností Výstavba 

RD Březiněves s.r.o., se sídlem Thámova 21/34, 186 00 Praha 8, Karlín. Dar bude využit na financování kultury - 

5. ročníku rodinného festivalu BřeziněFest. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 7.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu ve výši 10.000,- Kč mezi MŠ Březiněves, 

příspěvkovou organizací a JUDr. Fojtíkovou, bytem Praha.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

   

Usnesení č. 8.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Žádost CZSSB příspěvkové organizace o navýšení rozpočtu ve 

výši 900.000,- Kč. Důvodem jsou náklady na zprovoznění zdravotnického zařízení do konce roku 2022 (mobiliář 

ordinace praktického lékaře, sesterny a čekárny, mobiliář čekárny a ordinace očního lékaře, vybavení provozních 

a skladových prostor, a dále zajištění provozuschopné ordinace praktického lékaře (informační systém, PC + 

tiskárny vč. skeneru, zdravotnický, kancelářský a provozní materiál, standardní přístrojové vybavení). 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  
 

Usnesení č. 9.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci ve výši 572.940,- Kč se společností  

Brezineves living s.r.o., Mikanových 613/28, Praha 8 – výstavba RD na parcele č. 512, k.ú. Březiněves. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 10.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci ve výši 572.940,- Kč se společností  

Brezineves living s.r.o., Mikanových 613/28, Praha 8 – výstavba RD na parcele č. 514, k.ú. Březiněves. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 11.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci ve výši 572.940,- Kč se společností  

Brezineves living s.r.o., Mikanových 613/28, Praha 8 – výstavba RD na parcele č. 515, k.ú. Březiněves. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 12.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování IT služby s Hlavním městem Praha, se 

sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  
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Usnesení č. 13.48/22 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 7/2022, dle předloženého znění.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zdeněk Korint                                        Ing. Jiří Haramul 

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


