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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis ze 4. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                      4   

           Datum:                     19.12.2018  

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

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny 

Omluveni:        - 

 

Návrh programu: 

1) Schválení návrhu programu, kontrola plnění usnesení z 3. zasedání ZMČ Praha – Březiněves, 

určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2) Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technická podpora Městské 

části Praha – Březiněves“. 

3) Rozpočtové provizorium na rok 2019 a informace o přípravě rozpočtu na rok 2019. 

4) Různé.  

 

 

Bod č. 1/ Schválení návrhu programu, kontrola plnění usnesení z 3. zasedání ZMČ Praha – Březiněves, 

určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

 

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. Dále navrhl zapisovatele 

tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Korinta a Petra Petráška. 

 

Usnesení č. 1.4/18 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

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

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

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

Korinta a Petra Petráška. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

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

 

  

Bod č. 2/  Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Technická podpora Městské 

části Praha – Březiněves“. 

 
V úvodu tohoto bodu projednávání vystoupil zástupce starosty Zdeněk Korint a oznámil, že je v příbuzenském 

poměru s jedním z uchazečů a jelikož zde hrozí střet zájmů, neúčastní se hlasování ve věci výsledků výběrového 

řízení na akci „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“.  

 

Poté předseda komise životního prostředí, Ing. Martin Javorník, informoval zastupitele o průběhu a výsledcích 

výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“. Výzva k podání 
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nabídek byla zaslána 3 firmám: Petr Charvát, Pomořanská 481/12, Praha 8, Josef Korint, Na Hlavní 160, Praha 8 

a Miroslav Stoklasa, Jana Švermy 1623, Benešov.  

  

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.   

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlasů 

 

 

Bod č. 3/ Rozpočtové provizorium na rok 2019 a informace o přípravě rozpočtu na rok 2019. 

 

Předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel předložil zastupitelům k projednání rozpočtové provizorium na rok 

2019. Připomínky k návrhu rozpočtu je možné zasílat Ing. Janu Vocelovi nejpozději 7.1.2019 do 12 hod. 

 

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. 

 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 4/ Různé: 

 

a) Úprava rozpočtu 2018 – Březiněves – bezpečnostní hrazení. 

 

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.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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Předseda komise pro média a informační technologie Martin Převrátil informoval zastupitele o získání grantu 

Evropské Unie na vybudování infrastruktury pro pokrytí veřejných míst v Březiněvsi bezplatným bezdrátovým 

internetem. Výše dotace, která bude poskytnuta v rámci projektu Wifi4EU, může dosáhnout až 15 tisíc Euro. 

Veřejná internetová síť bude vybudována a předána do užívání v průběhu roku 2019. 

Starosta za získání výše uvedeného grantu Martinu Převrátilovi poděkoval.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdeněk Korint           Ing. Jiří Haramul 

               zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                                       starosta MČ Praha – Březiněves 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:10 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Zdeněk Korint 

 

 Petr Petrášek 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na středu 09.01.2019 od 18:00 hod. 


