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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 6.12.2012 

 
 
Usnesení č. 1.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zvýšení rozpočtu na rok 2012 – volby do Senátu 
Parlamentu ČR. Jedná se o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva financí, která byla 
schválena Radou hl.m. Prahy  usnesením č. 1671 ze dne 16.10.2012  ve výši 32.000,-Kč.   
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul. 
     
Usnesení č. 2.14/12  
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a 
.A.S.A. spol. s.r.o. ve výši 100.000,-Kč. Tato částka je určena  na ozdravné pobyty dětí z MČ Praha – 
Březiněves. 
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul. 
 
Usnesení č. 3.14/12  
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a 
.A.S.A. spol. s.r.o. ve výši 241.740,-Kč. Tato částka je určena pro kulturní, sociální a sportovní účely 
obce. Z výše uvedené částky bylo 174.300,- Kč uvedeno  ve schváleném rozpočtu za rok 2012 a zbylá 
část ve výši 67.440,-Kč  bude uvedena jako rozpočtové opatření č. 15 

 Zodpovídá Ing. Jiří Haramul.    
 

Usnesení č. 4.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves  projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a 
.A.S.A. spol. s.r.o. ve výši 500.000,-Kč. Tato částka je určena pro kulturní, sociální a sportovní účely 
obce.  
Zodpovídá Ing. Jiří Haramul.      
 
Usnesení č. 5.14/12  
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zvýšení rozpočtu na rok 2012, schválené usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy  č. 20/5 ze dne 25. 10. 2012 – poskytnutí dotace městským částem hl. m. 
Prahy ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za  
pololetí roku 2012. Rozpočet MČ Praha – Březiněves se zvyšuje na rok 2012 o částku 40.000,-Kč 
z toho: 

a) Účelová neinvestiční dotace ve výši 20.000,-Kč ursčená na sport, kulturu, školství, 
zdravotnictví a sociální oblast. 

b) Neúčelová dotace ve výši 20.000,-Kč. 
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul.       
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Usnesení č. 6.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nájemní smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a 
Březiněves a.s., se sídlem Václavské nám. 1601/47, Praha 1. Předmětem nájmu je část  pozemku č. 
parc. 427/251 o výměře 140m2 pronajatá  za účelem provozu prozatímní staveništní komunikace.  

     Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  
      
Usnesení č. 7.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zrušení příspěvku na poplatky za odvoz odpadu pro 
občany MČ Praha – Březiněves za rok 2013. 
Výše příspěvku na odpad a termín jeho výplaty pro občany MČB za rok  2012, bude stanoven na 
únorovém zasedání zastupitelstva.  
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel.  
          
Usnesení č. 8.14/12   
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 
 

a) Záměr spol. fitPULS s.r.o. (nájemce Fitness Březiněves) zastoupená jednatelkou Martinou 
Richterovou, na vybudování sauny z vlastních finančních zdrojů v prostorách budovy Fitness 
centra. Stavební úpravy nebudou vyžadovat stavební povolení.  

            Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 
    

b) Darování majetku MČ Praha – Březiněves, „Solárium Ergoline“ spol. fitPULS, se sídlem 
Praha 9 – Kbely, Martinická 989/7. Tento majetek bude vyřazen z důvodu zastaralé, 
nevyužívané a poruchové technologie.  
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 
Usnesení č. 9.14/12  
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo příkaz starosty ke zřízení   inventarizační a likvidační 
komise k inventarizaci majetku a rozvahových účtů k 31. 12. 2012, v následujícím znění: 
 
Předseda inventarizační komise:  Petr Petrášek 
Členové inventarizační komise:  Michaela Koukolíčková 
     Anna Koudelková 
     Jiří Pavlík 
     Martina Vilímková  
 
Předseda likvidační komise:  Jaroslav Deutschmann 
Členové likvidační komise:  Ing. Vladimír Jisl  
     Lenka Bendová 
     Zdeněk Korint  
  
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul.  
 
Usnesení č. 10.14/12    
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Schvaluje se Dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace městské části hlavního města Prahy „Mateřská škola Březiněves, 
příspěvková organizace“, vydané dne 30.07.2012, kterým:  

1) se rozšiřuje s účinností a platností dnem 6.12.2012 čl. VI Zřizovací listiny o nový 
odstavec 3 tohoto znění: 
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„Zřizovatel svěřuje příspěvkové organizaci do správy, s právem hospodaření, movitý majetek 
k plnění účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena, který tvoří přílohu č. 3 této 
zřizovací listiny“; 

2) přitom ostatní články Zřizovací listiny zůstávají v platnosti a beze změn; 

3) tento Dodatek č. 1 Zřizovací listiny bude vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 
všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě 
vyhotovení obdrží zřizovatel a jedno Městský soud Praha. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul	   	   	   	    

 
Usnesení č. 11.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2009 
uzavřené mezi MČ Praha – Březiněves a Juříčkem Pavlem, Doubravická 1301/2, Praha 4 – Chodov. 
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul. 
          
 
Usnesení č. 12.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo kritéria výplaty příspěvku na rok 2013 za pobyty dětí 
prokazatelně organizované školami, sdruženími a organizacemi v následujícím znění: 
 
1/          Příspěvek může být vyplacen rodičům dítěte nebo jeho zákonným zástupcům. Podmínkou je 

trvalý pobyt v MČ Praha – Březiněves. Příspěvek se vztahuje na děti od 3 do 15-ti let, pokud 
dítě navštěvuje mateřskou školu, základní školu, nebo víceleté gymnázium max. do 16-ti let.   

 
2/ Příspěvek může být poskytnut pouze na pobyty prokazatelně organizované školami, 

sdruženími a organizacemi, tzn. školy v přírodě, ozdravné pobyty, letní tábory, lyžařské 
tábory, tábory se zaměřením např. jazykovým, sportovním atd. Je možné čerpat i vícekrát 
v daném roce, max. však do výše 3.000,-Kč na jedno dítě za rok.  

 
3/ Příspěvek bude vyplacen na základě originálu žádosti, (viz.  příloha ), která musí být 

potvrzena institucí, jež je organizátorem pobytu. Žádost bude opatřena razítkem, podpisem, 
datem a uvedením termínu a doby pobytu, a dále výší uhrazené částky.   

 
4/ Výše příspěvku za pobyt ve škole v přírodě na rok 2013, byla stanovena usnesením ZMČ 

Praha – Březiněves č. 12.14/12 do výše 3.000,-Kč/1dítě.  
 
5/ Nárok na čerpání příspěvku ve výši 3.000,-Kč na  dítě zaniká, pokud se dítě zúčastní v roce 

2013 ozdravného pobytu  v zahraničí, organizovaného MČ Praha – Březiněves. Na tento pobyt  
budou rodiče zároveň přispívat finanční částkou ve výši 2.000,-Kč na každé dítě. 

 
Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  
 
 
Usnesení č. 13.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo s platností od 1.1.2013 zrušení příspěvku na 
1velkoobjemový kontejner zdarma, který měli možnost získat občané s trvalým pobytem v MČB na 
základě vydaného stavebního povolení.  
Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 
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Usnesení č. 14.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zrušení příspěvků na vstupy a veškeré cvičební 
programy do Fitness Březiněves pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha – Březiněves. Dále se ruší 
příspěvky na tenis, které doposud MČ poskytovala. Toto usnesení nabývá platnosti dnem 1.1.2013. 
Zodpovídá: Předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 
 
Usnesení č. 15.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo vzdání se nároku vycházejícího z duplicitního 
zápisu na pozemek parc. č. 258 v k. ú. Březiněves, obec Praha ve prospěch Pozemkového fondu České 
republiky, se sídlem Praha 9, Husinecká 1024/11a  za předpokladu bezúplatného převodu tohoto 
pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy a následně do svěřené správy MČ Praha – Březiněves.  
Úkol pro starostu: Zastupitelstvo Městské části Praha – Březiněves, pověřuje starostu Ing. Jiřího 
Haramula k podpisu příslušných dokumentů. 
 
Usnesení č. 16.14/12 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo pravidla hospodaření v období rozpočtového 
provizoria roku 2013 stanovená podle těchto zásad: 
 
Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria: 
 

1) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na 
rok 2012. 

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.  
Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zdeněk Korint         Ing. Jiří Haramul 
    zástupce starosty MČ Praha – Březiněves      starosta MČ Praha – Březiněves 

 
 
 
 


