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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

          Zápis ze 7. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves. 

 
 

           Číslo:                                      7    

           Datum:                     27.02.2023  

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny. 

Omluveni: -  

Navržený program: 

 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení ze 6. zasedání 

ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028. 

3) Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023 a střednědobý výhled 

rozpočtu do roku 2025. 

4) Rozpočet Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023 a 

střednědobý výhled do roku 2025. 

5) Odpisový plán MČ Praha – Březiněves na rok 2023. 

6) Odpisový plán Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023. 

7) Odpisový plán Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023. 

8) Statut sociálního fondu MČ Praha – Březiněves na rok 2023. 

9) Výsledky inventur za rok 2022. 

10) Darovací smlouva – Základní organizace českého zahrádkářského svazu Březiněves.  

11) Darovací smlouva – Sportovní střelecký klub Březiněves. 

12) Darovací smlouva - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Březiněves, pobočný spolek.  

13) Záměr na uzavření dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 3.12.2009, uzavřené ve znění pozdějších 

dodatků č. 1-8, s předem známým zájemcem LA TRATTORIA gastro, IČ: 03833224, se sídlem Na 

Hlavní 2/18, 182 00 Praha 8. 

14) Cenové nabídky na nákup výstroje JSDH Březiněves v rámci schválené koncepce HMP. 

15) Darovací smlouva se zapsaným spolkem Klub psích sportů Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem Praha 

8, 182 00, U Parku 140/3. (Nákup 2 skladovacích kontejnerů, 1 kontejneru na trávu, zámků ke 

kontejnerům a k vratům, na vybudování betonových základů pro umístění kontejnerů a na zastřešení 

prostoru mezi kontejnery pergola – dle rozpočtu). 

16) Darovací smlouva se zapsaným spolkem Klub psích sportů Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem Praha 

8, 182 00, U Parku 140/3. (Nákup překážek pro agility vč. příslušenství, nákup kotců a klecí, nádrží na 

vodu, čerpadla a odpadkových košů – dle rozpočtu). 

17) Smlouva o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol Měšice, z.s., Nosticova 17/1. 

18) Úprava rozpočtu č. 2002 – účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 

s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023. 

19) Organizační řád. 

20) Inflace za rok 2022. 

21) Výsledky výběrového zjednodušeného podlimitního řízení: Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha 

- Březiněves.  

22) Výsledky výběrového zjednodušeného podlimitního řízení: Technické služby – údržba ploch a objektů 

MČ Praha – Březiněves.  

23) Různé: 

a) Lázeňský pobyt pro seniory v roce 2023. 

b) Úprava rozpočtu 2004 – Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele 

sociálních služeb.  
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c) Úprava rozpočtu neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, která je určena na podporu 

registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023. 

 

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

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení program zasedání, do kterého byly doplněny, v rámci bodu různé k 

projednání lázeňský pobyt pro seniory a úpravy rozpočtu. Bod č. 21 - Výsledky výběrového zjednodušeného 

podlimitního řízení: Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha – Březiněves bude projednáván na příštím 

zasedání.  

Zastupitelé neměli k programu žádné námitky.  

 

Jako ověřovatel zápisu se přihlásil zastupitel Martin Převrátil a 2. místostarosta Petr Petrášek.  

Poté dal starosta hlasovat o schválení programu a dále o schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelce. 

 

Usnesení č. 1.7/23 

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje program 7. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

b) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje ověřovatele zastupitele Martina Převrátila a 2. místostarostu 

Petra Petráška a dále zapisovatelku Martinu Vilímkovou.   

 
Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

c) Plnění usnesení z 6. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Bod č. 2/ Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2023 a střednědobý výhled 

rozpočtu do roku 2028. 

 

Zastupitelka Zdenka Chaloupecká vznesla dotaz, z jakého důvodu došlo k na navýšení částky v rozpočtu týkající 

se položky „Činnost místní správy“. Účetní, paní Koukolíčková, v reakci na dotaz sdělila, že důvodem je 

především navýšení energií, a to až o trojnásobek.  

 

Dále vznesl zastupitel Martin Převrátil dotaz na navýšení kapitálových výdajů. 

David Albert, předseda stavební komise, vysvětlil, že kapitálové výdaje se týkají následujících plánovaných akcí: 

 

opravy komunikací a drobných vodních toků 

osvětlení parku a hřiště 

CZSS Březiněves A-zádržné 1% 

CZSS Březiněves C-zádržné 1% 

CZSS Březiněves B-pergola, rampa 

CZSS Březiněves C-projekt 

komunitní energetika (FVE) - přípravné práce 

nový 2 RD - projektová dokumentace 

nový 2 RD - stavba 

ZŠ Březiněves-doplatek projektu 

retenční rybník přípravné projektové práce 

můstek 

projekty 2022 + půjčka MHMP 
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Po zodpovězení dotazů, požádal starosta zastupitele o hlasování tohoto bodu.  

 

Usnesení č. 2.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

 

a) Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2023, dle předloženého znění.  

        

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b)  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Březiněves do roku 2028, dle předloženého znění. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 3/ Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023 a střednědobý výhled 

rozpočtu do roku 2025. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 

2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025. Zastupitelé následně hlasovali. 

 

Usnesení č. 3.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

 

a) Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023, dle předloženého znění. 

  

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

b) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace do roku 2025, dle 

předloženého znění. 

 

Pro:  9 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 4/ Rozpočet Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023 a 

střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Rozpočet Centra zdravotních a sociálních služeb, příspěvkové 

organizace, na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025. Následovalo hlasování zastupitelů. 

 

Usnesení č. 4.7/23   

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

 

a) Rozpočet Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023, dle 

předloženého znění. 
 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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b) Střednědobý výhled rozpočtu Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, do 

roku 2025, dle předloženého znění. 

 

Pro:  9 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 5/ Odpisový plán MČ Praha – Březiněves na rok 2023. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Odpisový plán Městské části Praha - Březiněves na rok 2023 a dal 

hlasovat.  

 

Usnesení č. 5.7/23  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Odpisový plán Městské části Praha - Březiněves na rok 2023. 

 

Pro:  9 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Bod č. 6/ Odpisový plán Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2023. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Odpisový plán Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, 

na rok 2023. Poté zastupitelé hlasovali. 

 

Usnesení č. 6.7/23  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Odpisový plán Mateřské školy Březiněves, příspěvkové 

organizace, na rok 2023. 

 

Pro:  9 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 7/ Odpisový plán Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 

2023. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Odpisový plán Centra zdravotních a sociálních služeb Březiněves, 

příspěvkové organizace, na rok 2023. Poté zastupitelé hlasovali. 

 

Usnesení č. 7.7/23  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Odpisový plán Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové 

organizace, na rok 2023. 

 

Pro:  9 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 8/ Statut sociálního fondu MČ Praha – Březiněves na rok 2023. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Statut sociálního fondu MČ Praha – Březiněves na rok 2023, o kterém 

dal hlasovat.  
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Usnesení č. 8.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Statut sociálního fondu Městské části Praha – Březiněves 

v předloženém znění. Statut nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Březiněves, 

s účinností od 1. 1. 2023. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

      

Pro:  9 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 9/ Výsledky inventur za rok 2022. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení inventarizaci majetku a rozvahových účtů k 31.12.2022. Zastupitelé 

hlasovali.  

 

Usnesení č. 9.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje inventarizaci majetku a rozvahových účtů k 31.12.2022, dle 

předloženého znění, bez výhrad.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 10/ Darovací smlouva – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Březiněves Praha. 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Darovací smlouvu se Základní organizací Českého zahrádkářského 

svazu Březiněves Praha, se sídlem U Parku 140/3, 182 00 Praha 8.   

 

Usnesení č. 10.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves schvaluje Darovací smlouvu se Základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu Březiněves Praha, se sídlem U Parku 140/3, 182 00 Praha 8, IČ: 63839164.  Finanční dar 

ve výši 55 000,- Kč je určen výhradně na zajištění provozu, rozvoje a propagace zahrádkářské činnosti, pořádání 

přednášek, soutěží, zájezdů a jiných společenských akcí se zahrádkářskou tématikou. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 11/ Darovací smlouva – Sportovní střelecký klub Březiněves. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Darovací smlouvu se Sportovním střeleckým klubem Březiněves se 

sídlem Na Hlavní  89/46, Praha 8,  182 00 Březiněves.  

 

Usnesení č. 11.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Darovací smlouvu se Sportovním střeleckým klubem Březiněves, 

se sídlem Na Hlavní 89/46, 182 00 Praha 8. IČ: 01554701. Finanční dar ve výši 45.000,- Kč je určen výhradně na 

pořádání akce: „Májové střílení“ a na kurzy střeleckých dovedností občanů obce s možností přípravy na zkoušky 

pro získání zbrojního průkazu.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  Usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 12/ Darovací smlouva - SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Březiněves, pobočný spolek.  

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Darovací smlouvu se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – 

Březiněves, pobočný spolek, se sídlem U Parku 140/3, 182 00 Praha 8.  

 

Usnesení č. 12.7/23 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů 

Praha – Březiněves, pobočným spolkem, se sídlem U parku 140/3, 182 00 Praha 8, IČ: 71209204. Finanční dar ve 

výši 650.000,- Kč je určen výhradně na realizaci projektu „BřeziněFest 2023“. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 13/ Záměr na uzavření dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 3.12.2009, uzavřené ve znění 

pozdějších dodatků č. 1-8, s předem známým zájemcem LA TRATTORIA gastro, IČ: 03833224, se sídlem 

Na Hlavní 2/18, 182 00 Praha 8. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Záměr na uzavření  dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 3.12.2009, 

uzavřené ve znění pozdějších dodatků č. 1-8, s předem známým zájemcem LA TRATTORIA gastro, IČ: 

03833224, se sídlem Na Hlavní 2/18, 182 00 Praha 8. Starosta požádal zastupitele o hlasování týkající se 

zveřejněného záměru a následně o Dodatku č. 9.  

 

Usnesení č. 13.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

 

a) Záměr na uzavření Dodatku č. 9 Nájemní smlouvy ze dne 3. 12. 2009, uzavřené ve znění pozdějších dodatků 

č. 1-8, s předem známým zájemcem LA TRATTORIA gastro, IČ: 03833224, se sídlem Na Hlavní 2/18, 182 

00 Praha 8 (původní nájemce). 

 

Předmět nájmu: pozemek parc. č. 26, o výměře 964 m2, jehož součástí je stavba parc. č. 2, adresní místo Na 

Hlavní 2/18, vše zapsáno na LV 321 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, 

dále pergola a budova bez č.p. (dříve jako obchod, sklad).  

 

Výše nájemného v celkové výši 45.000,- Kč měsíčně, bez záloh na energie a služby, se sjednává na dobu 10 

let, počínaje dnem 1. 3. 2023, s případným zvýšením o míru inflace. Nájemné je splatné měsíčně, a to 

nejpozději do 10. dne v měsíci bezhotovostně na účet pronajímatele.  

 

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

zveřejněn od 3.2.2023 do 24.2.2023. 

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 2 hlasy (Zdenka Chaloupecká, Martin Převrátil)  

 

 

b) Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě ze dne 3.12.2009, uzavřené ve znění pozdějších dodatků č. 1-8, s předem 

známým zájemcem LA TRATTORIA gastro, IČ: 03833224, se sídlem Na Hlavní 2/18, 182 00 Praha 8. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku č. 9.  

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 2 hlasy (Zdenka Chaloupecká, Martin Převrátil)  

 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 14/ Cenové nabídky na nákup výstroje JSDH Březiněves v rámci schválené koncepce HMP. 

 

Petr Petrášek, 2. místostarosta, předložil zastupitelům k projednání cenové nabídky na nákup výstroje JSDH 

Březiněves pro 4 členy jednotky, v rámci schválené koncepce plánu financování dovybavení jednotek SDH na 

území hl. m. Prahy na období 2022 – 2026. 

 

1. Cenová nabídka ve výši 176 105,- Kč vč. DPH od spol. Duffek s.r.o., Košetice 239, 394 22 Košetice, IČ: 

04768663.   

2. Cenová nabídka ve výši 177 134,- Kč vč. DPH od spol. FIRE product TEAM s.r.o., Hrnčířská 411/11, 751 31 

Lipník nad Bečvou, IČ: 01415174.  

3. Cenová nabídka ve výši 191 180,- Kč vč. DPH od spol. D.S.D. METAL plus spol. s.r.o., Karlova 282/7, 301 

00 Plzeň, IČ: 61776548. 

 

Usnesení č. 14.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 176 105,- Kč vč. DPH 

od společnosti Duffek s.r.o., Košetice 239, 394 22 Košetice, IČ: 04768663, na nákup výstroje pro 4 členy JSDH 

Březiněves, v rámci schválené koncepce plánu financování dovybavení jednotek SDH na území hl. m. Prahy na 

období 2022 – 2026. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání objednávky.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 15/ Darovací smlouva se zapsaným spolkem Klub psích sportů Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem 

Praha 8, 182 00, U Parku 140/3. (Nákup 2 skladovacích kontejnerů, 1 kontejneru na trávu, zámků ke 

kontejnerům a k vratům, na vybudování betonových základů pro umístění kontejnerů a na zastřešení 

prostoru mezi kontejnery pergola – dle rozpočtu). 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Darovací smlouvu se zapsaným spolkem Klub psích sportů 

Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem Praha 8, 182 00, U Parku 140/3.  

 

Usnesení č. 15.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Darovací smlouvu se zapsaným spolkem Klub psích sportů 

Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem Praha 8, 182 00, U Parku 140/3. Finanční dar ve výši 365 000,- Kč je určen 

výhradně na nákup 2 skladovacích kontejnerů, 1 kontejneru na trávu, zámků ke kontejnerům a k vratům, na 

vybudování betonových základů pro umístění kontejnerů a na zastřešení prostoru mezi kontejnery.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 16 Darovací smlouva se zapsaným spolkem Klub psích sportů Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem 

Praha 8, 182 00, U Parku 140/3. (Nákup překážek pro agility vč. příslušenství, nákup kotců a klecí, nádrží 

na vodu, čerpadla a odpadkových košů – dle rozpočtu). 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Darovací smlouvu se zapsaným spolkem Klub psích sportů 

Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem Praha 8, 182 00, U Parku 140/3.  

 

Usnesení č. 16.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Darovací smlouvu se zapsaným spolkem Klub psích sportů 

Březiněves, IČ: 17757835, se sídlem Praha 8, 182 00, U Parku 140/3. Finanční dar ve výši 207 000,- Kč je určen 

výhradně na nákup překážek pro agility vč. příslušenství, nákup kotců a klecí, nádrží na vodu, čerpadla a 

odpadkových košů – dle rozpočtu. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 
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Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 17/ Smlouva o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol Měšice, z.s., Nosticova 17/1. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol Měšice, 

z.s., Nosticova 17/1, 250 64 Měšice, IČ: 62930427.  

 

Usnesení č. 17.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Smlouvu o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol 

Měšice, z.s., Nosticova 17/1, 250 64 Měšice, IČ: 62930427.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 18/ Úprava rozpočtu č. 2002 – účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 

s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 2002. Jedná se poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 2023. 

 

Usnesení č. 18.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2002, schválenou usnesením č. 130 RHMP, 

ze dne 30.1.2023. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí, 

na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023. Pro  naši 

městskou část se jedná o částku ve výši  53 600,- Kč. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 19/ Organizační řád. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení upravený organizační řád v souvislosti se vznikem nových komisí ve 

volebním období 2022-2026.  

 

Zastupitelka Zdenka Chaloupecká k tomuto bodu poznamenala, že je v materiálu uveden původní název 

příspěvkové organizace „Centrum sociálních služeb Březiněves“, přičemž oficiální název zní „Centrum 

zdravotních a sociálních služeb“. Tato nesrovnalost bude v organizačním řádu opravena.  

 

Usnesení č. 19.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje aktualizaci organizačního řádu, který nabývá účinnosti dnem 

schválení, tj. 27.2.2023. Současně se ruší v plném rozsahu předchozí organizační řád.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 20/ Inflace za rok 2022 – dodatky nájemních smluv. 

Starosta informoval zastupitele o výši inflace za rok 2022, která dosáhla výše 15,1 %. 

 

Usnesení č. 20.7/23  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje u nájemních smluv uplatnění inflačních doložek za rok 2022 ve 

výši 15,1 %, dle předloženého znění.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 21/ Výsledky výběrového zjednodušeného podlimitního řízení: Údržba veřejné zeleně na území MČ 

Praha - Březiněves.  

 

Tento bod se přesouvá na program jednání příštího zasedání zastupitelstva.   

 

Bod č. 22/ Výsledky výběrového zjednodušeného podlimitního řízení: Technické služby – údržba ploch a 

objektů MČ Praha – Březiněves.  

 

Starosta seznámil zastupitele s výsledky zjednodušeného podlimitního výběrového řízení na: Technické služby – 

údržba ploch a objektů MČ Praha – Březiněves. Informoval přítomné, že se přihlásil pouze jeden účastník, a to 

firma Josef Korint, se sídlem Na Hlavní 160/75, který splnil podmínky zadavatele. Výběrová komise proto 

doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto účastníkem. Starosta požádal zastupitele o hlasování. 

  

Místostarosta Zdeněk Korint informoval o tom, že z důvodu možného střetu zájmů nebude v tomto případě 

hlasovat.  

 

Usnesení č. 21.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje cenovou nabídku na veřejnou zakázku zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním výběrovém řízení v celkové výši 780.000,- Kč/rok na Technické služby – údržba 

ploch a objektů MČ Praha – Březiněves.  

Nabídku podala firma: Josef Korint, Na Hlavní 160/75, Praha 8, IČ: 49374664.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

  

Bod č. 23/ Různé: 

 

a) Lázeňský pobyt pro seniory v roce 2023. 

 

Zdeňka Maděrová, předsedkyně Komise pro seniory, v rámci schváleného rozpočtu, předložila zastupitelům 

k projednání cenové nabídky na lázeňský pobyt pro seniory s TP v MČ Praha – Březiněves, který uskuteční 

v termínu: 28.5.2023 – 3.6.2023. 

 

Spa a Kur Hotel Praha, Ruská 27/12, Františkovy Lázně – cenová nabídka: 

dvoulůžkový pokoj:   9.540,- Kč/osoba 

jednolůžkový pokoj: 10.590,- Kč/osoba 

 

Spa a Kur Hotel Harvey, Dlouhá 222, Františkovy Lázně – cenová nabídka: 

dvoulůžkový pokoj:  12.105,- Kč/osoba 

jednolůžkový pokoj: 13.810,- Kč/osoba 
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Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec, Gutenbergova 3 – cenová nabídka: 

dvoulůžkový pokoj: 15.250,-Kč/osoba 

jednolůžkový pokoj: 17 800,-Kč/osoba  

 

V rámci pobytu je zahrnuto: ubytování na 6 nocí s polopenzí, 6 procedur během pobytu, volný vstup do wellness 

a finské sauny, fitness.  

 

Usnesení č. 22.7/23 

Zastupitelstvo  MČ Praha – Březiněves schvaluje cenovou nabídku na lázeňský pobyt pro seniory v hotelu Spa a 

Kur Hotel Praha, Ruská 27/12, Františkovy Lázně. Cena za dvoulůžkový pokoj: 9.540,- Kč/osoba, za jednolůžkový 

pokoj: 10.590,- Kč/osoba. V rámci pobytu je zahrnuto: ubytování na 6 nocí s polopenzí, 6 procedur během pobytu, 

volný vstup do wellness a finské sauny, fitness.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání objednávky.   

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

b) Úprava rozpočtu č. 2004 – Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele 

sociálních služeb.  

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 2004, schválenou usnesením č. 1/148 ZHMP na 

základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb, ve výši 436 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 23.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2004, schválenou usnesením č. 1/148 ZHMP 

ze dne 16.2.2023, na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 

zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2023. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci 

ze státního rozpočtu z MPSV, pro naši městskou část ve výši 436 000,- Kč určenou pro poskytovatele služeb: 

Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace, na pečovatelskou službu.    

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

c) Úprava rozpočtu č. 3008 – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, která je určena na 

podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3008, schválenou usnesením č. 1/154 ZHMP na 

podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023 ve výši 214 000,- 

Kč. 

 

Usnesení č. 24.7/23 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Úpravu rozpočtu č. 3008, schválenou usnesením č. 1/154 ZHMP 

Jedná se o uvolnění neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, která je určena na podporu registrovaných 

sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2023. Pro naši městskou část se jedná o částku ve 

výši 214 000,- Kč určenou pro poskytovatele služeb: Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, 

příspěvková organizace, na pečovatelskou službu.    

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 
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       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:  Martin Převrátil, zastupitel 

 

 Petr Petrášek, 2. místostarosta 

 

 

 

Termín konání dalšího zasedání bude stanoven operativně.   


