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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

          Zápis z 2. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 

 
 

           Číslo:                                      2    

           Datum:                    31. 10.2022  

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny 

Omluveni:  -  

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 jednotlivým 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: 

a) Výzva k předložení návrhu rozpočtů na rok 2023. 

b) Smlouva o poskytování služeb (vývoz košů na psí exkrementy) se společností Akrop s.r.o., Ke 

Špejcharu 392, 252 67 Tuchoměřice.   

 

Bod č. 1/ Schválení programu zasedání a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení program zasedání a informoval o stažení bodů 9 a 12, které nebudou 

z technických důvodů nyní projednávány.  

Zastupitel Martin Převrátil vznesl poznámku k bodu 16, „co znamená jmenování šéfredaktora redakční rady“, 

jelikož z principu věci redakční rada šéfredaktora nemá, existuje pouze šéfredaktor zpravodaje. Starosta 

odpověděl, že tento podnět se projedná v rámci tohoto uvedeného bodu programu.    
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Jako ověřovatelé zápisu se přihlásili 2. místostarosta Petr Petrášek a zastupitel Martin Převrátil. Zapisovatelkou 

byla navržena Martina Vilímková. 

Poté dal starosta hlasovat o schválení navrhovaného programu a dále o schválení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatelce. 

 

Usnesení č. 1.2/22 

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje program 2. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

b) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje ověřovatele zápisu: 2. místostarostu Petra Petráška a pana 

zastupitele Martina Převrátila, a dále zapisovatelku Martinu Vilímkovou.   

 
Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

   

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

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 2078 – určenou na péči o narozená trojčata – 

CZSSB – účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 246 100,- Kč. O předložené úpravě rozpočtu dal starosta 

hlasovat. 

 

Usnesení č. 2.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2078, schválenou RHMP, usnesením č. 

2216, ze dne 29.8.2022. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV pro naši MČ ve výši 246 100,- Kč. 

Dotace je určena pro CZSSB na péči o narozená trojčata.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 2083 – určenou na podporu registrovaných 

sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 2 000,-Kč. O předložené úpravě rozpočtu dal 

starosta hlasovat. 

 

Usnesení č. 3.2/22  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2083, schválenou ZHMP, usnesením č. 

39/165, ze dne 8.9.2022, na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele 

sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby, zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy, pro 

rok 2022. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z MPSV pro CZSSB na pečovatelskou službu ve 

výši 2 000,- Kč.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 4/ Úprava rozpočtu č. 2088 – určená na rekonstrukci objektu CZSSB.  

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 2088 – určenou na rekonstrukci objektu CZSSB 

ve výši 3 000 000,- Kč z MPSV na rok 2022. O předložené úpravě rozpočtu dal starosta hlasovat. 

 

Usnesení č. 4.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2088, schválenou RHMP, usnesením č. 

2477, ze dne 12.9.2022. Jedná se o poskytnutí účelového investičního transferu z MPSV pro naši MČ na rok 

2022 ve výši 3 000 000,- Kč, určeného na projekt „Rekonstrukce objektu CZSSB“.   

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 2092, určenou na úhradu výdajů vzniklých 

v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev 

městských částí v roce 2022 ve výši 52 000,- Kč. O úpravě rozpočtu dal starosta hlasovat.  

 

Usnesení č. 5.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2092, schválenou RHMP, usnesením č. 

2555, ze dne 19.9.2022. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, určené na úhradu výdajů vzniklých 

v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev 

městských částí v roce 2022, pro naši MČ se jedná o částku ve výši 52 000,- Kč.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3075, ze dne 16.6.2022, určenou na pomoc 

pražským domácnostem ohroženým inflací v roce 2022 ve výši 192 200,- Kč. O předložené úpravě rozpočtu dal 

starosta hlasovat. 

 

Usnesení č. 6.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 3075, opatření na pomoc pražským 

domácnostem ohroženým inflací, schválené ZHMP, usnesením č. 38/5, ze dne 16.6.2022. V návaznosti na toto 

usnesení schválilo ZHMP, usnesením č. 39/1, ze dne 8.9.2022, poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

realizaci  části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022.   Pro naši MČ se jedná o částku ve 

výši 192 200,- Kč.   

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

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

 

Zdeněk Korint, 1. místostarosta, předložil zastupitelům ke schválení Plán zimní údržby komunikací v MČ Praha 

– Březiněves, s platností od 1.11.2022 do 31.3.2023, v předloženém znění. O plánu zimní údržby dal následně 

starosta hlasovat.  
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Usnesení č. 7.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Plán zimní údržby komunikací v MČ Praha - Březiněves, 

s platností od 1.11.2022 do 31.3.2023, v předloženém znění. 

Zodpovídá: Zdeněk Korint, 1. místostarosta a předseda komise dopravy a životního prostředí.   

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Zastupitelka Dagmar Špírková vznesla dotaz na Zdeňka Korinta, zdali jsou v Plánu zimní údržby zahrnuty 

venkovní prostory CZSSB, resp. kdo je bude udržovat v případě sněhové kalamity, námrazy apod.  

Zdeněk Korint odpověděl, že toto budou zajišťovat hasiči traktůrkem MČ a v případě nutnosti je třeba 

neprodleně kontaktovat Petra Petráška, který pověří osobu JSDH k zajištění údržby.   

 

Bod č. 8/ Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a rozvahových účtů  

k 31. 12. 2022. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Příkaz ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a 

rozvahových účtů. Starosta dal následně o této věci hlasovat.  

 

 

Usnesení č. 8.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci 

majetku a rozvahových účtů k 31.12.2022 v následujícím složení: 

 

Předseda inventarizační komise :  Petr Petrášek 

Členové inventarizační komise : Michaela Koukolíčková 

 Martina Vilímková   

 Lenka Ludvíková Bortlová 

 Ondřej Nepraš 

  

Předseda likvidační komise : Zdeněk Korint 

Členové likvidační komise : Anna Koudelková  

 Zdeňka Maděrová 

 Lenka Králíková Jašková 

 

     Fyzická inventura a zhotovení inventurních soupisů bude provedena 31.12.2022. 

      

Inventarizační komisí bude provedena fyzická inventura :  

1) pozemků 

2) budov a staveb 

3) dlouhodobého hmotného majetku 

4) drobného dlouhodobého hmotného majetku 

5) drobného dlouhodobého nehmotného majetku  

6) nedokončených staveb 

7) pokladní hotovosti a cenin 

 

Inventarizace rozvahových účtů bude provedena ve dnech 23.1. – 12.2.2023. 

Zodpovídá: Jiří Haramul, starosta.  

 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 9/  Výsledky výběrového řízení na VZMR: „Administrace VZ na výběr zpracovatele technických a 

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

 

Starosta připomněl, že tento bod byl z technických důvodů stažen z programu jednání.  

 

Bod č. 10/ Výsledky výběrového řízení na VZMR: „Doplnění tepelného čerpadla do komunitního centra - 

budova B formou design and build“. 

 

David Albert, předseda komise stavebních a investičních projektů, předložil zastupitelům ke schválení výsledek 

výběrového řízení na VZMR: „Doplnění tepelného čerpadla do komunitního centra - budova B formou design 

and build“. 

 

Byly poptány následující společnosti, které dodaly následující cenové nabídky:  

DOLI KOMPLET s.r.o., Srbce 25, 538 24 Luže, IČ: 09040439, CN ve výši 2 132.680,- Kč bez DPH. 

ABP HOLDING a.s., Thámova 21/34, 186 00 Praha 8, IČ: 15268446, CN ve výši 1 918 540,- Kč bez DPH. 

Technologické stavby s.r.o., Mokrá 677/14, 149 00 Prah 4 – Chodov, IČ: 17444381, CN ve výši 2 210 000,- Kč 

bez DPH. 

 

Předseda komise dále informoval zastupitele o skutečnosti, že společnost Technologické stavby s.r.o., byla 

z výběrového řízení vyloučena z důvodu nesplnění podmínek kvalifikace stanovené zadavatelem ve výzvě 

k předložení cenové nabídky. 

Výběrová komise doporučuje zastupitelům schválit nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 1 918 540,- Kč bez 

DPH společnosti ABP HOLDING a.s. 

 

Usnesení č. 9.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje výsledek výběrového řízení na VZMR „Doplnění tepelného 

čerpadla do komunitního centra - budova B formou design and build“, a to společnost ABP HOLDING a.s., 

Thámova 21/34, 186 00 Praha 8, IČ: 15268446, CN ve výši 1 918 540,- Kč bez DPH.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Bod č. 11/ Vyúčtování akce: BřeziněFest 2022 – darovací smlouva s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Praha-Březiněves, pobočný spolek 

 

Starosta předložil k tomuto bodu Darovací smlouvu s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha-Březiněves, 

pobočný spolek na finanční částku ve výši 175 582,- Kč na pokrytí nákladů projektu „BřeziněFest 2022 - 5. 

ročník“, který se uskutečnil dne 3.9.2022. 

 

Zastupitelka Zdenka Chaloupecká vznesla požadavek k předložení vyúčtování jednotlivých položek k akci 

BřeziněFest, resp. položkový rozpočet, a to především u produkčních prací a občerstvení. Zastupitel Martin 

Převrátil konstatoval, že nebyl předložen položkový rozpočet, ačkoliv by měl být standardně součástí materiálů  

k projednání. Lenka Králíková Jašková předložila tabulku se seznamem 14 faktur vztahujících se k realizaci 

festivalu a podotkla, že zvolila tento způsob vyúčtování a převodu finančních prostředků dle postupu z minulých 

let.  

    

Starosta předložil zastupitelům Darovací smlouvu s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha-Březiněves, 

pobočný spolek. 
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Usnesení 10.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Darovací smlouvu s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Praha-Březiněves, pobočný spolek, IČ: 712 09 204, se sídlem U Parku 140/3, Praha 8 - Březiněves, PSČ 182 00. 

Jedná se o finanční prostředky určené výhradně na pokrytí nákladů realizace projektu BřeziněFest 2022. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 12/ Schválení finančního příspěvku pro CZSSB na provoz Komunitního centra Béčko do 

31.12.2022. 

 

Starosta připomněl, že tento bod byl z technických důvodů stažen z programu jednání.  

 

Bod č. 13/ Jednací řád – návrhy změn. 

 

Starosta přednesl návrh zastupitele Martina Převrátila na změny v jednacím řádu. 

 

Navrhovaná změna v článku 3.2:  

Úřad MČ informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva MČ na 

úřední desce úřadu Městské části Praha-Březiněves, a to nejméně 10 dní před jeho konáním.“ 

Zdůvodnění návrhu: Bod 3.2, jak je aktuálně v platnosti, značně koliduje s bodem 4.11. Pokud jsou 

zastupitelstva vyhlašována tzv. „operativně“, tj. z týdne na týden a bez předchozího avíza, je tím zastupitelům 

značně omezen prostor pro podávání materiálů k projednání. Zastupitelstvo je vyhlášeno 7 dní předem, zároveň 

ale platí v bodu 4.11 sedmidenní lhůta pro podání materiálů k projednání zastupitelstvem. Pokud bude zasedání 

avizováno 10 dní dopředu, jak navrhuji, vznikne alespoň třídenní prostor pro podání materiálů k projednání.  

 

Starosta dal o návrhu hlasovat. 

Pro:  2 hlasy (Zdenka Chaloupecká, Martin Převrátil) 

Proti:  7 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Návrh nebyl schválen. 

Navrhovaná změna v článku 4.3:  

V písemné formě se předkládají vždy materiály, které se dotýkají rozpočtu (hospodaření) městské části a jejího 

rozvoje. Výhradně ústně lze prezentovat pouze materiály organizační a informační povahy. 

 

Zdůvodnění návrhu: Navrhuji přidat uvedenou větu, jedná se o běžnou praxi. Podobnou formulaci najdeme i 

v jednacích řádech jiných zastupitelstev.  

Starosta dal o návrhu hlasovat. 

Pro:  2 hlasy (Zdenka Chaloupecká, Martin Převrátil) 

Proti:  7 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Návrh nebyl schválen. 

Navrhovaná změna v článku 4.11:  

Písemné materiály, určené pro veřejné zasedání zastupitelstva, předkládají předkladatelé starostovi nejpozději 7 

dní před termínem konání zasedání tak, aby mohly být projednány starostou a doručeny všem zastupitelům 

městské části, nejpozději 3 dny před konáním zasedání. Materiály, které nebylo možné v tomto termínu doručit, 

budou členům zastupitelstva poskytnuty v písemné formě tak, aby je měli v době projednávání příslušného bodu 

programu na zasedání zastupitelstva k dispozici. Projednání takového materiálu a příslušného bodu programu 
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bude podmíněno souhlasem všech přítomných zastupitelů. Projednání takového materiálu bude přerušeno na 

dobu 15 minut v případě, kdy jeden nebo více zastupitelů o přerušení požádá z důvodu možnosti prostudování 

materiálu. 

 

Zdůvodnění návrhu: Problém není s operativními změnami, pokud je například třeba schválit dotace či jiné 

příspěvky od hl. m. Prahy. Je však třeba vyvarovat se situací, kdy by se na poslední chvíli objevil například 

zásadní materiál mající vliv na hospodaření či rozvoj městské části, bez toho, aby měli zastupitelé dostatek času 

na prostudování takového materiálu. Navrhuji tedy přidat do článku novou větu a poslední větu z něj vypustit. 

Starosta dal o návrhu hlasovat. 

Pro:  2 hlasy (Zdenka Chaloupecká, Martin Převrátil) 

Proti:  7 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Návrh nebyl schválen. 

Navrhovaná změna v článku 8.1: 

 

O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Za pořízení zápisu odpovídá starostou pověřený pracovník úřadu. Zápis 

musí být pořízen do 7 dnů po zasedání a ověřen ověřovateli. Zápis je poté společně se všemi podkladovými 

materiály k jednání, vyjma těch, které mají důvěrnou povahu, zveřejněn v elektronické podobě na webových 

stránkách městské části a uložen na městské části k nahlédnutí. Úřad vede evidenci usnesení a zprávy o jejich 

plnění. 

Zdůvodnění návrhu: 

Domnívám se, že by občané měli mít možnost nahlédnout do podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva. 

V současné době se jedná o celkem běžný standard. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovat. 

Pro:  2 hlasy (Zdenka Chaloupecká, Martin Převrátil) 

Proti:  7 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Návrh nebyl schválen. 

Bod č. 14/ Oznámení o vzniku Klubu zastupitelů.  

 

Zastupitel Martin Převrátil předložil, v souladu s článkem 11.1 Jednacího řádu MČ Praha - Březiněves 

oznámení vzniku Klubu nezávislých kandidátů Společně za Březiněves pro volební období 2022 – 2026. 

Cílem Klubu je prosazování programu Sdružení nezávislých kandidátů Společně za Březiněves a předjednání 

záležitostí týkajících se MČ Praha – Březiněves. Předsedou Klubu byl jmenován zastupitel pan Martin Převrátil. 

Místopředsedkyní Klubu byla jmenována zastupitelka paní Zdenka Chaloupecká.   

 

Zastupitelé vzali toto oznámení na vědomí.   

 

Bod č. 15/ Schválení dokumentu: Statut redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání Březiněveského 

zpravodaje. 

 

Zastupitelka Lenka Králíková Jašková předložila ke schválení návrh dokumentu: Statut redakční rady, pravidel 

pro přípravu a vydávání Březiněveského zpravodaje.  

Martin Převrátil ocenil snahu vypracovat tento materiál, ale vzhledem k tomu, že dokument dle jeho názoru 

obsahuje na několika místech nepřesnosti a nelogická ustanovení, bylo by dobré jeho podobu ještě finalizovat. 

Zároveň nabídl Lence Králíkové Jaškové v této věci součinnost. Oba zastupitelé se dohodli, že materiál společně 

projednají a připraví ke schválení na příští zasedání.  

O tomto bodu nebude z výše uvedených důvodů hlasováno. 
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Bod č. 16/  

a) Jmenování šéfredaktora redakční rady Březiněveského zpravodaje. 

b) Jmenování členů redakční rady Březiněveského zpravodaje. 

 

Zastupitel Martin Převrátil vznesl k bodu 16a, že funkce „šéfredaktora redakční rady“ je zcela nestandardní, 

mělo by jít nejspíš o „šéfredaktora zpravodaje“. K bodu 16b konstatoval, že nelze jmenovat novou redakční radu, 

dokud nebude odvolána redakční rada původní, která formálně stále existuje. 

 

Starosta proto zařadil před uvedené body doplnění dalšího bodu: Odvolání stávajících členů redakční rady.   

 

Před schvalováním těchto bodů informovali zastupitelé Martin Převrátil a Zdenka Chaloupecká, že se v tuto 

chvíli zasedání neúčastní.  

 

Starosta dal poté hlasovat o jednotlivých bodech. 

 

Usnesení č. 11.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

 

a) Odvolání stávajících členů redakční rady. 

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

b) Jmenování šéfredaktora Březiněveského zpravodaje, paní Lenky Králíkové Jaškové. 

Zastupitelé pověřují starostu ke jmenování šéfredaktora zpravodaje. 

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

c) Jmenování členů redakční rady Březiněveského zpravodaje ve složení: Zdeněk Korint, Petr Petrášek, Zdeňka 

Maděrová, Jiří Skrčený a Tomáš Bezpalec.   

Zastupitelé pověřují starostu ke jmenování členů redakční rady.   

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Zastupitelé Martin Převrátil a Zdenka Chaloupecká se vrací zpět na zasedání.  

 

Bod č. 17/ Úpravy rozpočtu za 10/2022. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení úpravy rozpočtu za 10/2022. Zastupitelka Zdenka Chaloupecká si 

vyžádala vysvětlení k navýšení položek u občerstvení a ostatní materiál. Starosta poprosil paní účetní 

Koukolíčkovou, aby vysvětlila požadované zastupitelce Chaloupecké. Ta za vysvětlení poděkovala.  

 

Starosta dal poté o předložených úpravách rozpočtu hlasovat.  

 

2. místostarosta Petr Petrášek informoval zastupitele, že z úprav rozpočtu bude vyjmut finanční příspěvek pro 

CZSSB na provoz Komunitního centra Béčko do 31.12.2022, jelikož tento bod byl stažen z programu jednání. 

Zastupitelé vzali toto upozornění na vědomí. 
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Usnesení č. 12.2/22 

Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu za 10/2022. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 18/ Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání s CZSSB. 

 

Zastupitelka Dagmar Špírková předložila zastupitelům ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání, uzavřené dne 20. 10. 2021. 

 

Usnesení č. 13.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, 

uzavřené dne 20. 10. 2021 s příspěvkovou organizací Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, se 

sídlem Na Hlavní 14/41, Březiněves, 182 00 Praha 8, IČ: 06675034. 

Zastupitelé pověřují 1.místostarostu Zdeňka Korinta k podepsání dodatku. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 19/ Schválení vzorové Smlouvy o podnájmu prostor jednotlivým subjektům v budově B za účelem 

rozvoje kulturně komunitního života v Březiněvsi – dlouhodobý pronájem. 

 

Zastupitelka Dagmar Špírková informovala zastupitele, že se na dlouhodobý podnájem nebude vztahovat 

původní vzorová smlouva, jelikož z uzavřené Smlouvy s CZSSB ze dne 20. 10. 2021 vyplývá, že ke každé 

uzavřené smlouvě musí být přiložen souhlas zastupitelstva, tzn. smlouvy musí být uzavřeny jednotlivě.  

 

Bod č. 19a/ Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi CZSSB, příspěvková organizace, 

se sídlem Na Hlavní 14/41, Březiněves, Praha 8 a firmou Dita Kodešová, Větrná 90, 250 66 Zdiby, IČ: 

07006101.  

 

Usnesení č. 14.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel s firmou Dita Kodešová, se 

sídlem Větrná 90, 250 66 Zdiby, IČ: 07006101, Smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání, a to na 

dobu určitou od 1.11.2022 do 31.12.2022, k místnostem č. 04 o celkové výměře 16,3 m2 objektu B na adrese Na 

Hlavní 14/41, 182 00 Praha 8 Březiněves s podnájemným ve výši 600,- Kč měsíčně.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 19b/ Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi CZSSB, příspěvková organizace, 

se sídlem Na Hlavní 14/41, Březiněves, Praha 8 a firmou Petra Stark, Johanitská 537/76, 182 00 Praha 8, 

IČ: 07592400. 

 

Usnesení č. 15.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel firmou Petra Stark, se sídlem 

Johanitská 537/76, 182 00 Praha 8, IČ: 07592400, Smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání, a to na 

dobu určitou od 1.11.2022 do 31.12.2022 k místnosti č. 04 o celkové výměře 16,3 mě objektu B CZSSB na 

adrese Na Hlavní 14/41, 182 00 Praha 8 Březiněves s podnájemným ve výši 600,- Kč měsíčně. 
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Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů   

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 19c/ Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi CZSSB, příspěvková organizace, 

se sídlem Na Hlavní 14/41, Březiněves, Praha 8 a firmou Michaela Maťha, DiS., V Křepelkách 280/3, 182 

00 Březiněves, Praha 8, IČ: 17415063. 

 

Usnesení č. 16.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel s firmou Michaela Maťha, 

DiS., se sídlem V Křepelkách 280/3, 182 00 Březiněves, Praha 8, IČ: 17415063, Smlouvu o podnájmu prostor 

sloužícího k podnikání na dobu určitou od 1.11.2022 do 31.12.2022, k místnostem č. 06 Velký sál objektu B na 

adrese Na Hlavní 14/41 Praha 8 Březiněves s podnájemným ve výši 150,- Kč za hodinu.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 19d/ Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi CZSSB, příspěvková organizace, 

se sídlem Na Hlavní 14/41, Březiněves, Praha 8 a Alexander James SHAW, Na Poli 592/14, 182 00 

Březiněves, Praha 8, IČ: 76345874. 

 

Usnesení č. 17.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves uděluje souhlas, aby ředitel CZSSB uzavřel firmou Alexander James 

Shaw, se sídlem Na Poli 592/14, 182 00 Březiněves, Praha 8, IČ: 76345874, Smlouvu o podnájmu prostoru 

sloužícího k podnikání, a to na dobu určitou od 1.11.2022 do 31.12.2022 k místnosti č. 03 Klubovna (40 m2) a č. 

06 Velký sál (99,4 m2) objektu B CZSSB na adrese Na Hlavní 14/41, 182 00 Praha 8 Březiněves 

s podnájemným ve výši 150,- Kč za hodinu. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 20/ Schválení vzorové Smlouvy o podnájmu prostor v budově B – jednorázový, krátkodobý 

charakter.  

 

Zastupitelka Dagmar Špírková předložila ke schválení vzorovou Smlouvu o podnájmu prostor v budově B, kde 

bude mít pronájem jednorázový nebo krátkodobý charakter. V tomto případě uzavírání smluv nepodléhá 

schvalování zastupitelstvem, jelikož by nebylo možné uzavírat smlouvy operativně. 

 

Usnesení č. 18.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje pro CZSSB, příspěvková organizace, se sídlem Na Hlavní 

14/41, Březiněves, 182 00 Praha 8, vzorovou smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání za účelem 

uzavírání jednorázových nebo krátkodobých podnájmů.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  
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Bod č. 21/ Různé: 

 

a) Výzva k předložení návrhu rozpočtů na rok 2023. 

 

Lenka Králíková Jašková, předsedkyně finančního výboru, požádala předsedy komisí, spolků, sdružení a 

organizací o dodání návrhů rozpočtů na rok 2023, a to nejpozději do 16. 11. 2022, v listinné podobě na podatelnu 

úřadu nebo v    elektronické     podobě    zasláním na emailové adresy:    lenka.kralikova@brezineves.cz      a   

michaela.koukolickova@brezineves.cz     

 

b) Smlouva o poskytování služeb (vývoz košů na psí exkrementy) se společností Akrop s.r.o., Ke 

Špejcharu 392, 252 67 Tuchoměřice.   

 

Starosta informoval zastupitele o tom, že společnost Pražské služby a.s., vypověděla ke dni 30.9.2022 Smlouvu 

na vývoz košů na psí exkrementy. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvu novou. Průzkum trhu provedla 

tajemnice M. Vilímková a po srovnání nabídek, doporučila uzavřít smlouvu se společností Akrop s.r.o., Ke 

Špejcharu 392, 252 67 Tuchoměřice, IČ: 26432331.  

  

Usnesení č. 19.2/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na zajištění vývozu košů na psí 

exkrementy, se společností Akrop s.r.o., Ke Špejcharu 392, 252 67 Tuchoměřice, IČ: 26432331. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

  

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

 

Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich účast na jednání a informoval o příštím termínu zasedání, které 

se bude konat v pondělí 28. 11. 2022 od 17:30 hod. v knihovně v budově ÚMČ Praha - Březiněves 

 

 

 

 

 

 

       Zdeněk Korint           Ing. Jiří Haramul 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:35 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Petr Petrášek, 2.místostarosta 

  

 Mgr. Martin Převrátil, zastupitel 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na pondělí 28. 11. 2022 od 17:30 hod., které se bude konat 

v knihovně v budově ÚMČ Praha - Březiněves, U Parku 140/3. 

mailto:lenka.kralikova@brezineves.cz
mailto:michaela.koukolickova@brezineves.cz

