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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis z 3. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                3    

           Datum:               03.12.2018  

 

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

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Jan Vocel.  

 

 

Návrh programu: 

1) Schválení návrhu programu. 

2) Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZMČ Praha – Březiněves, určení zapisovatele a ověřovatelů 

zápisu. 

3) Úprava jednacího řádu MČ Praha – Březiněves v souladu s jednacím řádem MHMP. 

4) Úprava rozpočtu roku 2018 - MŠ.  

5) Úpravy rozpočtu za 11/2018. 

6) Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Petrem Charvátem, Pomořanská 481/12, Praha 8. 

7) Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Josefem Korintem, Na Hlavní 160, Praha 8. 

8) Vyhlášení výběrového řízení na „Komplexní údržbu dřevin a ostatní zeleně nacházející  

              se na území MČ Praha – Březiněves“.      

9) Vyhlášení výběrového řízení na „Technickou podporu městské části Praha – Březiněves“.  

10) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací“ se  

              společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice.  

11) Veřejná zakázka na akci: „Provedení vsakovacích zkoušek akce „Centrum sociálních služeb“ 

12) Veřejná zakázka na akci: „Provedení dynamických penetračních zkoušek akce „Centrum 

sociálních služeb Březiněves“. 

13) Návrh na nového člena stavební komise.   

14) Různé. 

a) Rozšíření předmětu díla zakázky „Centrum sociálních služeb Březiněves – zhotovení 

projektové dokumentace“ – pro účel zpracování projektové dokumentace pro kolaudační rozhodnutí na 

základě stavebního povolení z roku 1981. 

b) Rozšíření předmětu díla zakázky: „Zajištění inženýringu akce Centrum sociálních služeb“ 

v rámci zajištění kolaudačního rozhodnutí na základě stavebního povolení z roku 1981. 

c) Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na VZ: „Výměna poškozeného osvětlení na 

sportovištích“. 

d) Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 22.3.2017 se společností MZK inženýring s.r.o., 

z důvodu prodloužení doby plnění doby díla „Technická infrastruktura a dělení pozemku na parc. č. 

427/251 v k. ú. Březiněves“. 

e) Cenová nabídka na výměnu uliční kanalizační vpusti a napojení na stávající kanalizaci – 

sportovně-rekreační areál – havárie. 

 

 

Bod č. 1/ Schválení návrhu programu. 

 

Starosta předložil zastupitelům návrh programu a vznesl dotaz, zda-li k němu má někdo z přítomných připomínky. 

Jelikož žádné připomínky vzneseny nebyly, program v navrženém znění byl schválen.  
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Usnesení č. 1.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo program 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 

v předloženém znění.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

  

  

Bod č. 2/  Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZMČ Praha – Březiněves, určení zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu. 

 

Všechna přijatá usnesení z 2. zasedání byla splněna. Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Zdenka Chaloupecká 

a Zdeněk Korint. Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková.  

 

Usnesení č. 2.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves vzalo na vědomí, že všechna usnesení z 2. zasedání byla splněna a zastupitelstvo  

projednalo a schválilo ověřovatele zápisu, jimiž jsou:  Mgr. Zdenka Chaloupecká a Zdeněk Korint. 

Zapisovatelkou je tajemnice Martina Vilímková.  

Zodpovídá: Zdeňka Maděrová, předsedkyně kontrolního výboru. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 3/ Úprava jednacího řádu MČ Praha – Březiněves v souladu s jednacím řádem MHMP. 

 
Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh úpravy jednacího řádu v souladu s jednacím řádem MHMP a 

dále byl předložen protinávrh Mgr. Zdenky Chaloupecké a Mgr. Martina Převrátila s připomínkami k úpravám 

jednacího řádu. Zastupitelé se nakonec dohodli na kompromisu a novou úpravu jednacího řádu schválili. 

 

Usnesení č. 3.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu jednacího řádu ZMČ Praha – Březiněves s následujícími 

změnami: 

• v článku 4 ponechat bod 4.3 

• v článku 4, u bodu 4.11 doplnit text: 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 bude ale 

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

možnosti prostudování materiálu  

• v článku 5, vložit nově bod 5.2: Každý člen zastupitelstva má právo v rámci projednávání návrhu 

programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu. Nejprve se hlasuje o jednotlivých 

návrzích na doplnění nebo vypuštění a poté o návrhu programu jako celku 

• v článku 8, u bodu 8.2 doplnit text: jmenovité hlasování, v případě shody hlasování zastupitelů se toto 

ustanovení neuplatní 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

             

Bod č. 4/ Úprava rozpočtu roku 2018 – MŠ 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení úpravu rozpočtu roku 2018, schválenou usnesením č. 2888 Rady hl. 

m. Prahy ze dne 13.11.2018. Jedná se poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT na 

podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Pro MŠ Březiněves se 

jedná o částku ve výši 542.400,-Kč.  
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Usnesení č. 4.3/18  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu roku 2018, schválenou usnesením č. 2888 Rady 

hl. m. Prahy ze dne 13.11.2018. Jedná se poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT na 

podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Pro MŠ Březiněves se 

jedná o navýšení rozpočtu ve výši 542.400,-Kč.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů   

 

 Bod č. 5/ Úpravy rozpočtu za 11/2018. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání Úpravy rozpočtu za 11/2018 v předloženém znění. 

          

Usnesení č. 5.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 11/2018 v předloženém znění.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Bod č. 6/  Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Petrem Charvátem, Pomořanská 481/12,  

Praha 8. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem 

Petrem Charvátem, Pomořanská 481/12, Praha 8. 

 

Usnesení č. 6.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Petrem 

Charvátem, Pomořanská 481/12, Praha 8, k 31.12.2018. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Bod č. 7/ Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Josefem Korintem, Na Hlavní 160, Praha 8. 

  

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem 

Josefem Korintem, Na Hlavní 160, Praha 8 

  

Usnesení č. 7.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Josefem 

Korintem, Na Hlavní 160, Praha 8, k 31.12.2018. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 8/ Vyhlášení výběrového řízení na „Komplexní údržbu dřevin a ostatní zeleně nacházející se na 

území MČ Praha – Březiněves“.  

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení materiály – podklady pro zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu „Komplexní údržba a dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území MČ Praha – Březiněves“. 
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Usnesení č. 8.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Komplexní údržba 

a dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území MČ Praha – Březiněves“. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

b) Hodnotící komisi ve složení: Petr Petrášek, Mgr. Zdenka Chaloupecká a Ing. Martin Javorník.  (náhradníci: 

Zdeňka Maděrová, Mgr. Martin Převrátil, Ing. Jan Vocel). 

 

             Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

   Zodpovídá: Ing. Martin Javorník, předseda komise životního prostředí. 

 

  

Bod č. 9/ Vyhlášení výběrového řízení na „Technickou podporu městské části Praha – Březiněves“.  

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení materiály – podklady pro zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“. 

 

Usnesení č. 9.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:  

 

a)  Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technická   

 podpora Městské části Praha – Březiněves“. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

        Zdržel se:  0 hlasů 

 

 

b) Hodnotící komisi ve složení: Petr Petrášek, Mgr. Zdenka Chaloupecká a Ing. Martin Javorník.  (náhradníci: 

Zdeňka Maděrová, Mgr. Martin Převrátil, Ing. Jan Vocel). 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

        Zdržel se:  0 hlasů 

   

   Zodpovídá: Zdeněk Korint, zástupce starosty. 

 

 

Bod č. 10/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací“ se 

společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice.  

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zasíťování 

pozemku 427/251, vybudování komunikací“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 

Budějovice. 

 

Usnesení č. 10.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zasíťování pozemku 

427/251, vybudování komunikací“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 

Budějovice.  
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Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání dodatku smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

  

Pro:  7 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržela se: 1 hlas - Mgr. Zdenka Chaloupecká 

 

 

Bod č. 11/ Veřejná zakázka na akci: „Provedení vsakovacích zkoušek akce „Centrum sociálních služeb“. 

Ing. David Albert, předseda stavební komise předložil zastupitelům k projednání a ke schválení zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu na akci: „Provedení vsakovacích zkoušek akce „Centrum sociálních služeb“. 

 

Usnesení č. 11.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu v max. hodnotě 150.000,-

Kč bez DPH na akci: „Provedení vsakovacích zkoušek akce „Centrum sociálních služeb“. 

Zodpovídá: Ing. David Albert, předseda stavební komise. 

 

Pro:  6 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdrželi se: 2 hlasy – Mgr. Zdenka Chaloupecká, Mgr. Martin Převrátil. 

 

 

Bod č. 12/ Veřejná zakázka na akci: „Provedení dynamických penetračních zkoušek akce „Centrum 

sociálních služeb“. 

 

Ing. David Albert, předseda stavební komise předložil zastupitelům k projednání a ke schválení zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu na akci: „Provedení dynamických penetračních zkoušek akce „Centrum sociálních 

služeb“. 

 

Usnesení č. 12.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu v max. výši 380.000,-Kč 

bez DPH na akci: „Provedení dynamických penetračních zkoušek akce „Centrum sociálních služeb“. 

Zodpovídá: Ing. David Albert, předseda stavební komise. 

 

Pro:  6 hlasů 

Proti:  1 hlas – Mgr. Martin Převrátil 

Zdržel se: 1 hlas – Mgr. Zdenka Chaloupecká 

 

           

Bod č. 13/ Návrh na nového člena stavební komise.  

Starosta Ing. Jiří Haramul navrhl nového člena stavební komise Ing. Martina Javorníka a dal o návrhu hlasovat.  

 

Usnesení č. 13.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves schvaluje v souvislosti s rezignací člena stavební komise Ing. Vladimíra Jisla ke dni 

19. 11. 2018 zvolení nového člena stavební komise: Ing. Martina Javorníka, s platností od 3.12.2018. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 14/ Různé: 

 

a) Rozšíření předmětu díla zakázky „Centrum sociálních služeb Březiněves – zhotovení projektové 

dokumentace“ – pro účel zpracování projektové dokumentace pro kolaudační rozhodnutí na základě 

stavebního povolení z roku 1981. 
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Ing. David Albert, předseda stavební komise, předložil zastupitelům k projednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

se společností PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, Praha 7, na provedení projekčních prací – víceprací na základě 

cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace pro zajištění kolaudace Centra sociálních služeb 

Březiněves ve výši 118.459,-Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 14.3/18 

ZMČ Praha Březiněves projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PRO-CONSULT 

s.r.o., Dělnická 30, Praha 7, na provedení projekčních prací – víceprací na základě cenové nabídky na vypracování 

projektové dokumentace pro zajištění kolaudace Centra sociálních služeb Březiněves ve výši 118.459,-Kč vč. 

DPH.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. David Albert předseda stavební komise. 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b) Rozšíření předmětu díla zakázky: „Zajištění inženýringu akce Centrum sociálních služeb“ v rámci 

zajištění kolaudačního rozhodnutí na základě stavebního povolení z roku 1981. 

Ing. David Albert, předseda stavební komise předložil zastupitelům k projednání cenovou nabídku Ing. Václava 

Tesárka, K Lukám 641/26, Praha 4, ve výši 48.500,-Kč bez DPH na výkon inženýrské činnosti – zajištění 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí objektu Centra sociálních služeb Březiněves.  

 

Usnesení č. 15.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku Ing. Václava Tesárka, K Lukám 641/26,  

Praha 4, ve výši 48.500,-Kč bez DPH na výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí objektu Centra sociálních služeb Březiněves. 

  

Zodpovídá: Ing. David Albert, předseda stavební komise. 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas – Mgr. Martin Převrátil 

 

c) Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na VZ: „Výměna poškozeného osvětlení na sportovištích“. 

Zdeněk Korint, zástupce starosty, předložil zastupitelům k projednání výsledky výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Výměna poškozeného osvětlení na sportovištích“.  

Byly přijaty 3 cenové nabídky následujících společností: 

1. ENVOS, s.r.o., Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1, cenová nabídka ve výši 992.022,37 Kč vč. DPH. 

2. Abatec CZ, s.r.o., Hrnčířská 896/31, 602 00 Brno, cenová nabídka ve výši 779.212,65 Kč vč. DPH. 

3. CATEGORY a.s., Vídeňská 204/125, 619 00 Beno, cenová nabídka ve výši 957.099,84 Kč vč. DPH. 

Výběrová komise doporučila zastupitelům schválit nejnižší cenovou nabídku společnosti Abatec CZ, s.r.o. 

 

Usnesení č. 16.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výši 779.212,65 

Kč vč. DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna poškozeného osvětlení na sportovištích“, zadanou 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybranému 

uchazeči: Abatec CZ, s.r.o., Hrnčířská 896/31, 602 00 Brno. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.     

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  
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d) Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 22.3.2017 se společností MZK inženýring s.r.o., z důvodu 

     prodloužení doby plnění doby díla „Technická infrastruktura a dělení pozemku na parc. č. 427/251  

     v k. ú. Březiněves“. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 22.3.2017 se 

společností MZK inženýring s.r.o. z důvodu prodloužení doby plnění doby díla „Technická infrastruktura a dělení 

pozemku na parc. č. 427/251 v k. ú. Březiněves“. 

 

Usnesení č. 17.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 22.3.2017 se 

společností MZK inženýring s.r.o., z důvodu prodloužení doby plnění doby díla „Technická infrastruktura a dělení 

pozemku na parc. č. 427/251 v k. ú. Březiněves“ do 31.5.2019. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

e) Cenová nabídka na výměnu uliční kanalizační vpusti a napojení na stávající kanalizaci – sportovně-

rekreační areál – havárie. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání Cenovou nabídku společnosti KVAPIL STAVBY s.r.o. Chráněná 

63/5, 182 00 - Praha 8 – Březiněves, IČ: 07616015, na výměnu uliční kanalizační vpusti a napojení na stávající 

kanalizaci – ve sportovně-rekreačním areálu na základě zjištěné havárie vzniklé v souvislosti s přívalovým 

deštěm v 5/2018. 

 

Usnesení č. 18.3/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti KVAPIL STAVBY s.r.o. 

Chráněná 63/5, 182 00 - Praha 8 – Březiněves, IČ: 07616015, na výměnu uliční kanalizační vpusti a napojení na 

stávající kanalizaci – ve sportovně-rekreačním areálu na základě zjištěné havárie vzniklé v souvislosti 

s přívalovým deštěm v 5/2018. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Předsedkyně sociální komise, Zdeňka Maděrová, informovala přítomné zastupitele o uskutečněných akcích: dne 

25.11.2018 Vítání občánků, 1.12.2018 Rozsvěcení vánočního stromu, v rámci kterého vytvořila sociální komise 

živý betlém, a v neposlední řadě informovala o vystoupení kapely Strahovanka s vánočními koledami, které 

proběhlo také v sobotu 1.12.2018 od 18:00 hod. v restauraci Trattoria Famiglia. 

 

Předsedkyně kulturní komise, Mgr. Zdenka Chaloupecká, poděkovala členkám sociální komise a členům JSDH 

Březiněves za spolupráci při přípravě a průběhu akce: Rozsvěcení vánočního stromu. 

 

V závěru starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na uspořádání akce Rozsvěcení vánočního stromu, v rámci 

kterého byly uspořádány v Březiněvsi vánoční trhy a Mikulášská nadílka pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdeněk Korint           Ing. Jiří Haramul 
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Mgr. Zdenka Chaloupecká  

 

 Zdeněk Korint 

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na středu 19.12. 2018 od 18:00 hod. 


