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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 19. 12. 2018 
Usnesení č. 1.4/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves v předloženém znění.  

b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu zástupce starosty Zdeňka 

Korinta a Petra Petráška. 

c) Plnění usnesení z 3. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.4/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která byla jako 

jediná doručena na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technická podpora Městské části Praha - Březiněves“, 

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

vybranému uchazeči: firma Josef Korint, Na Hlavní 160, Praha 8. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: předseda komise životního prostředí Ing. Martin Javorník.   

 

Usnesení č. 3.4/18  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019 v následujícím znění: 

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria : 

 

1) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018 

 

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. 

 

Usnesení č. 4.4/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu 2018 – Březiněves - bezpečnostní hrazení. 

Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 ve výši 950.000,-Kč, která 

byla schválena usnesením ZHMP usnesením č. 2/43 ze dne 13.12.2018 na akci: Vybudování bezpečnostního 

hrazení na fotbalové multifunkční hřiště UEFA. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

           Zdeněk Korint                             Ing. Jiří Haramul 

     zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                                                  starosta MČ Praha – Březiněves 


