
MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

 

Program zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

             

S V O L Á V Á M 
 

2.  zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

na den 31. 10. 2022 od 17:30 hod. do knihovny v budově úřadu. 

 

Navržený program: 

 

1) Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.  

2) Úprava rozpočtu č. 2078 – určená na péči o narozená trojčata – CZSSB. 

3) Úprava rozpočtu č. 2083  - určená na podporu registrovaných sociálních služeb.  

4) Úprava rozpočtu č. 2088 – určená na rekonstrukci objektu CZSSB.  

5) Úprava rozpočtu č. 2092 – určená na úhradu výdajů spojených s volbami. 

6) Úprava rozpočtu č. 3075 – určená na pomoc domácnostem ohrožených inflací. 

7) Plán zimní údržby komunikací v MČ Praha – Březiněves 2022/2023. 

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

účtů k 31. 12. 2022. 

9) Výsledky výběrového řízení na VZMR: „Administrace VZ na výběr zpracovatele 

technických a funkčních požadavků pro stavbu ZŠ Březiněves formou design and build“. 

10) Výsledky výběrového řízení na VZMR: „Doplnění tepelného čerpadla do komunitního 

centra - budova B formou design and build“. 

11) Vyúčtování akce: BřeziněFest 2022 – darovací smlouva s SDH Březiněves. 

12) Schválení finančního příspěvku pro CZSSB na provoz Komunitního centra Béčko do 

31.12.2022. 

13) Jednací řád – návrhy změn. 

14) Oznámení o vzniku Klubu zastupitelů.  

15) Schválení dokumentu: Statut redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání 

Březiněveského zpravodaje. 

16) a) Jmenování šéfredaktora redakční rady Březiněveského zpravodaje. 

b) Jmenování členů redakční rady  Březiněveského zpravodaje. 

17) Úpravy rozpočtu za 10/2022. 

18) Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání s CZSSB. 

19) Schválení vzorové Smlouvy o podnájmu prostor jednotlivých subjektům v budově B za 

účelem rozvoje kulturně komunitního života v Březiněvsi – dlouhodobý pronájem 

20) Schválení vzorové Smlouvy o podnájmu prostor v budově B – jednorázový, krátkodobý 

charakter.  

21) Různé: 

        Výzva k předložení návrhu rozpočtů na rok 2023. 

 

 

V Praze dne 24.10.2022 

 

                                      Ing. Jiří Haramul 

                                     starosta MČ Praha – Březiněves 


