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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 ze 4. zasedání 

 ze dne 19. 12. 2022 

 
Usnesení č. 1.4/22 

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje program 4. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.  

b) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelku Zdenku Chaloupeckou a 1. 

místostarostu Zdeňka Korinta, a dále zapisovatelku Martinu Vilímkovou.   

 

Usnesení č. 2.4/22   

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Dodatek č. 8 ke stávající Nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2009, 

uzavřené ve znění pozdějších dodatků č. 1-7, s předem známým zájemcem LA TRATTORIA gastro, se sídlem Na 

Hlavní 2/18, 182 00 Praha 8. Výše uvedeným dodatkem dochází k prodloužení smlouvy do 31.3.2023, dle 

stávajících podmínek. 

Zastupitelé pověřují Mgr. T. Sekeru, MBA, k vypracování dodatku a starostu pověřují k jeho podepsání. 

  

Usnesení č. 3.4/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

a)  Uzavření Dohody o členství v JSDH MČ Praha – Březiněves s panem M.R., nar. 2001, bytem Bořanovice. 

b)  Uzavření Dohody o členství v JSDH MČ Praha – Březiněves s panem L.K., nar. 1991, bytem Praha. 

 

Usnesení č. 4.4/22   

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2123, schválenou RHMP usnesením č. 3120, 

ze dne 5.12.2022. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MF, určených na úhradu výdajů 

v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2023. Pro naši MČ se 

jedná o částku ve výši 24.400,- Kč. 

Starosta dal o úpravě rozpočtu hlasovat. 

 

Usnesení č. 5.4/22  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Kritéria pro výplatu příspěvků na pobyty dětí v roce 2023 

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 2023 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;  

• celoroční sportovní zájmovou činnost prokazatelně organizovanou školami, sdruženími a 

organizacemi. 

 

3. Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však do celkové výše 5.000,- 

Kč na jedno dítě. 
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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. 

 

Usnesení č. 6.4/22  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

1) Podmínky čerpání příspěvků či výpomocí: TP v MČ Praha – Březiněves a dovršení věku 65 let v daném roce.  

  

2) Příspěvek na pedikúru seniorům. Jedná se o příspěvek ve výši 50,-Kč, který bude vyplácen z rozpočtu sociální 

komise. Příspěvek na pedikúru může využít senior max. 1 měsíčně. 

 

3) Podmínky pro rehabilitační a regenerační cvičení seniorů ve fitness centru Fitpuls Březiněves. 

Cvičení pro seniory probíhá 1x týdně, včetně konzultací a masáží pro seniory s fyzioterapeutkou. 

Celková cena za lekci včetně nájmu činí 1.000,-Kč, senioři s TP v MČB si hradí 40,-Kč a zbytek doplatí MČ 

Praha – Březiněves (výše doplatku závisí na počtu účastníků v hodině, doložených prezenční listinou s jejich 

jmény a podpisy).  

 

4) Vánoční sociální výpomoc ve výši 1.000,-Kč obdrží každý senior, po dovršení 70 let věku, v daném roce. 

Možnost přidělit finanční prostředky až do výše 3000,-Kč v případě nečekané nouzové situace, na základě 

podané žádosti – individuálně na posouzení sociální komise. 

 

5) Příspěvek ve formě dárkové poukázky ve výši 500,-Kč obdrží každý senior při dovršení jubilea 65, 70, 75, 80 

let. Od 80 let věku řeší individuální (potřebný) dar pro seniory sociální komise po dohodě s jubilantem.  

 

Usnesení č. 7.4/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2023 v následujícím znění: 

 

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria : 

 

1) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2022 

 

2) Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí skutečnému objemu použitelných peněžních 

prostředků reálný průběh svých výdajů. 

 

3) Městská část bude včas a řádně plnit zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti. 

 

4) Městská část nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít 

potřebné finanční prostředky. 

 

5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu po jeho schválení. 

 

 

Usnesení č. 8.4/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schválilo Úpravu rozpočtu č. 2126, schválenou RHMP usnesením č. 3223, 

ze dne 12. 12. 2022. Jedná se o účelovou investiční dotaci z MŽP v rámci Operačního programu životní prostředí 

2014 – 2020. Pro naši MČ na projekt EU – Zadržování srážkových vod v areálu Centra sociálních služeb 

Březiněves ve výši 3.897.427,17 Kč. 

 

 

Usnesení č. 9.4/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravy rozpočtu za 12/2023, dle předloženého znění 
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Usnesení č. 10.4/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje výběrovou a hodnotící komisi na VZ v režimu ZPŘ na 

dodavatele: „Příprava technických standardů, specifikace materiálů, výrobků a knihy místností ZŠ Březiněves“ 

(Bílá kniha), v následujícím složení: Ing. David Albert, Zdeňka Maděrová, Petr Petrášek. Náhradník: Ing. Jiří 

Haramul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zdeněk Korint                   Ing. Jiří Haramul 

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


