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Městská část Praha – Březiněves  

Zastupitelstvo městské části 
 

Přehled přijatých usnesení na zasedání zastupitelstva 
dne 10.1.2013 

Usnesení č. 1.1/13 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 
 
Revokaci usnesení č. 8.14/12, která spočívá ve: 
 
Zrušení bodu b):  Darování majetku MČ Praha – Březiněves, „Solárium Ergoline“ spol. fitPULS, se 
sídlem Praha 9 – Kbely, Martinická 989/7 a jeho vyřazení z důvodu zastaralé, nevyužívané a 
poruchové technologie.  
 
V platnosti zůstává bod a) v následujícím znění: Schválení záměru  spol. fitPULS s.r.o. (nájemce 
Fitness Březiněves) zastoupené 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.     
 
Usnesení č. 2.1/13 

a) ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zvýšení rozpočtu na rok 2012, schválené 
usnesením ZHMP č. 22/3 ze dne 13.12.2013 – poskytnutí dotace městským částem hl. m. 
Prahy ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení za 3. čtvrtletí roku 2012. Pro MČ Praha – Březiněves se zvyšuje rozpočet na 
rok 2012 o celkovou částku 59 900,-Kč z toho: 

- účelová neinvestiční dotace určená na podporu činností nestátních neziskových organizací 
působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou 
sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích 
činí 30.000,-Kč  

- účelová neinvestiční dotace určená pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast činí 
29 900,-Kč. 

 
b) Částka ve výši 30.000,-Kč bude rozdělena poměrnou částí mezi neziskové organizace, které 

splňují podmínky přijetí.  
 
c) Částka ve výši 29.900,-Kč bude určena pro potřeby sociální komise. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 
 
Usnesení č. 3.1/13 
ZMČ Praha – Březiněves úpravy rozpočtu za 12/2012, dle předloženého znění.  
Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  
 
Usnesení č. 4.1/13   
ZMČ Praha - Březiněves projednalo a schválilo vyřazovací protokoly majetku za rok 2012 bez výhrad.  
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 



Usnesení č. 5.1/13     
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí služeb – likvidace biologicky 
rozložitelného odpadu z údržby zeleně, mezi MČ Praha – Březiněves a Ing. Markétou Severovou - 
Agromarket, Bášť 192, Líbeznice.  
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.   
 
Usnesení č. 6.1/13 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Žádost společnosti fitPULS s.r.o., se sídlem Praha 9 – 
Kbely, Martinická 989/7 o finanční kompenzaci nájemného, záloh a ušlého zisku z důvodu uzavření 
provozovny fitness centra v době konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR, 
které se konaly ve dnech 12.10.-13.10.2012 a 19.10.-20.10.2012 a dále v době konání Volby 
prezidenta, která se koná ve dnech: 11. a 12.1.2013 a 25. a 26.1.2013.  
Finanční náhrada, jako kompenzace za uzavření provozovny fitness-centra za každý den voleb, činí 
1500,-Kč vč. DPH. 
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 
 
Usnesení č. 7.1/13 
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nabídku společnosti Disk s.r.o., Menšíkova 
1239/10, Praha 6 předložila nabídku ve výši 23.800,-Kč bez DPH na zpracování dokumentace   
dopravního značení – orientační značení ulic a komunálních cílů a názvů ulic. 
Zodpovídá: Ing. Vladimír Jisl 
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