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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 13.02. 2019 

 
Usnesení č. 1.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a)       Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

b) Zapisovatele zápisu Martinu Vilímkovou a ověřovatele Ing. Martina Javorníka a Petra Petráška.                

c) Plnění usnesení z 5. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a)  Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2019, dle předloženého znění.  

       Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

b)  Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024, dle předloženého znění. 

       Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.     

 

Usnesení č. 3.6/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2019, dle předloženého znění.      

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.     

 

b) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace do roku 2021, dle 

předloženého znění. 

Zodpovídá předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 4.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Rozpočet Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2019, dle předloženého znění.      

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.     

 

b) Střednědobý výhled rozpočtu Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace do roku 2021, dle 

předloženého znění. 

Zodpovídá předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 5.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Odpisový plán Městské části Praha - Březiněves na rok 2019. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 6.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Odpisový plán Mateřské školy Březiněves, příspěvkové 

organizace, na rok 2019. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 
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Usnesení č. 7.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Odpisový plán Centra sociálních služeb Březiněves, 

příspěvkové organizace, na rok 2019. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 8.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Statut sociálního fondu Městské části Praha – Březiněves 

v předloženém znění. Statut nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Březiněves 

s účinností od 1. 1. 2019. 

Zodpovídá: zástupce starosty Zdeněk Korint.   

 

Usnesení č. 9.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dohodu o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – 

WiFi4EU s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě, na základě pravomocí EU. Maximální výše grantu činí 

15 000 EUR, které by měly být vynaloženy na instalaci bezdrátového wifi zařízení na veřejných prostranstvích 

v Městské části Praha - Březiněves. 

Zodpovídá: Předseda komise pro média a IT Mgr. Martin Převrátil. 

 

Usnesení č. 10.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci pro účely společného postupu při plnění 

povinností ochrany osobních údajů se společností Operátor ICT, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice. 

Předmětem smlouvy je závazek OICT poskytnout městské části a třetím subjektům služby pověřence dle 

Nařízení GDRP. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31.12.2019.  

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Usnesení č. 11.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo uplatnit v letošním roce inflační doložku u stávajících 

nájemních smluv, která dle ČSÚ dosáhla v roce 2018 výše 2,1 %.  

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 12.6/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo inventarizaci majetku a rozvahových účtů k 31.12.2018, dle 

předloženého znění, bez výhrad.  

Zodpovídá: předseda inventarizační komise Petr Petrášek,  

        předseda likvidační komise Zdeněk Korint. 

 

Usnesení č. 13.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo podání následujících žádostí o dotace z investiční rezervy pro 

městské části hl. m. Prahy v rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019: 

1) Žádost o investiční dotaci ve výši   9 MIO na akci: Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací 

(dokončení akce).  

2) Žádost o investiční dotaci ve výši 10 MIO na akci: ZŠ Březiněves – projektová dokumentace. 

3) Žádost o investiční dotaci ve výši 8 MIO na akci: Centrum sociálních služeb Březiněves (rekonstrukce tří 

objektů CSS Březiněves). 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Usnesení č. 14.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:  

 

a) Dohody o členství členů v JSDH MČ Praha – Březiněves, které budou po schválení uzavřeny s panem 

Jindřichem Neubergem, bytem V Mokřinách 19, Bořanovice a s panem Martinem Říhou, bytem 

Nádražní 80, Neratovice.   
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b) Výpověď dohody o členství v JSDH MČ Praha – Březiněves se členkou: slečnou Terezou Šťastnou, 

bytem Vzdálená 137, Praha 8 – Březiněves.  

 

 

Usnesení č. 15.6/19 

ZMČ Praha – Březiněves:  

 
I. bere na vědomí  

 

1. Návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 270/1 

v k.ú. Březiněves, na MČ Praha  - Březiněves. 

 

II. souhlasí 

 

1. s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 270/1 v k. ú. 

Březiněves, na MČ Praha – Březiněves; 

 

2. s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 270/1 

v k.ú. Březiněves, mezi MČ Praha - Březiněves, jakožto příjemcem a hl. m. Prahou, jakožto převodcem. 

 

III. ukládá 

 

1. tajemnici městské části Martině Vilímkové seznámit odbor SML MHMP s usnesením Zastupitelstva MČ 

Praha – Březiněves; 

 

2. starostovi městské části Ing. Jiřímu Haramulovi podepsat smlouvu o převodu správy majetku vstupní cedule 

k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 270/1 v k.ú. Březiněves, mezi MČ Praha - Březiněves, jakožto 

příjemcem a hl. m. Prahou, jakožto převodcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Petr Petrášek                        Zdeněk Korint 

         2. zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                               1. zástupce starosty MČ Praha – Březiněves 

 

 


