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 27. 03. 2019
Usnesení č. 1.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:

a)
b)
c)

Program 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.
Zapisovatele zápisu Martinu Vilímkovou a ověřovatele Mgr. Zdenku Chaloupeckou a Zdeňka Korinta.
Plnění usnesení z 6. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.

Usnesení č. 2.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3006 – březen – MLK, týkající se uvolnění
neinvestiční účelové dotace z kapitoly 03 rozpočtu hl. m. Prahy, schválenou Zastupitelstvem hl. m. Prahy,
usnesením č. 4/61, ze dne 28.2.2019, pro naši městskou část ve výši 5.000,- Kč.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Usnesení č. 3.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Knihovní řád Knihovny Městské části Praha – Březiněves
upravený v souladu s GDPR (nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016).
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Usnesení č. 4.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 3/2019, v předloženém znění..
Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.
Usnesení č. 5.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a/ Záměr Uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci, části pozemku parc. č. 427/269 k. ú.
Březiněves, o výměře 50 m 2, budoucí parc. č. 462, dle geometrického plánu č. 693-207/2019, ze dne 5.2.2019,
předem známým zájemcům: manželům Romanu a Lence Špiclovým, oba bytem Johanitská 529/60, Březiněves,
182 00 Praha 8.
Jedná se o prodej výše uvedené části pozemku za dohodnutou kupní cenu smluvních stran, v návaznosti na
znalecký posudek č. 5478-15/2019, ze dne 27. února 2019, v celkové výši 73.470,-Kč.
Tento záměr byl dle § 36 zákona č. 131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejněn od 11.03.2019 do 26.03.2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.
b/ Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 427/269 k. ú. Březiněves, o výměře 50 m2, budoucí
parc. č. 462, dle geometrického plánu č. 693-207/2019, ze dne 5.2.2019, manželům Romanu a Lence Špiclovým,
oba bytem Johanitská 529/60, Březiněves, 182 00 Praha 8, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 73.470,-Kč
stanovenou dle znaleckého posudku č. 5478-15/2019, ze dne 27. února 2019, v celkové výši 73.470,- Kč.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
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Usnesení č. 6.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo výsledky kontroly vyplývajících z protokolu o kontrole výkonu
samostatné působnosti provedené u městské části Praha – Březiněves na základě § 113 odst. 2 zákona č.
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti vykonávaných podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a schválilo zprávu o odstranění
následujících nedostatků:
Kontrolní zjištění:
„V kontrolovaném období obdržela městská část 12 žádostí o informace ve smyslu InfZ. Poskytnuté informace
nebyly zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, čímž městská část nesplnila povinnost vyplývající
z ustanovení § 5 odst. 3 InfZ“.
Opatření č. 1: Poskytnuté informace byly bezodkladně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup –
prostřednictvím internetových stránek www.brezineves.cz, v sekci „Úřad a samospráva“ pod odkazem „Povinně
zveřejňované informace“, tak aby byla neprodleně splněna povinnost vyplývající z ustanovení § 5 odst. 3 Inf.Z.
Zodpovídá: tajemnice úřadu Martina Vilímková.
Kontrolní zjištění:
„V případě spisu poř. č. 6/2017, vedeného ve věci žádosti o poskytnutí informace podané žadatelem dne
2.10.217, nepostupovala městská část v souladu InfZ. Na žadatelovu žádost nereagovala žádným způsobem a
žádostí požadovanou informaci neposkytla. Žádost tak nebyla vyřízena“.
Opatření č. 2: Požadované informace v případě spisu poř. č. 6/2017, ve věci žádosti o poskytnutí informace
podané žadatelem dne 2.10.2017, zaevidované pod č.j. MCPBREZ/0535/2017/Mvi, byly bezodkladně
poskytnuty a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup – prostřednictvím internetových stránek
www.brezineves.cz, v sekci „Úřad a samospráva“ pod odkazem „Povinně zveřejňované informace“.
Zodpovídá: tajemnice úřadu Martina Vilímková.
Kontrolní zjištění:
„Výroční zpráva za rok 2017 obsahuje zákonem požadované údaje, avšak je v ní uveden chybný údaj o počtu
podaných žádostí o informace“.
Opatření č. 3: Chybný údaj o počtu podaných žádostí o informace ve Výroční zprávě za rok 2017, a to z 6
žádostí na 7, byl bezodkladně opraven a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup – prostřednictvím
internetových stránek www.brezineves.cz, v sekci „Úřad a samospráva“ pod odkazem „Povinně zveřejňované
informace“.
Zodpovídá: tajemnice úřadu Martina Vilímková.
Zastupitelstvo pověřuje tajemnici úřadu Martinu Vilímkovou k zajištění řádného a bezchybného zveřejňování
Výročních zpráv o poskytování informací dle 18 InfZ a Informací podle § 5 Infz, dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 7.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Nájemní smlouvu (č. C076-PC-19-000017) se společností
Březiněves a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1, týkající se nájmu části pozemku parc. č.
429/34 k. ú. Březiněves.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Usnesení č. 8.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo požádat Magistrát hl. m. Prahy o návratnou bezúročnou
finanční výpomoc ve výši 8.400.000,-Kč na dokončení akce „ Zasíťování pozemku 427/251, vybudování
komunikací.
Akce bude dokončena nejpozději do 31.12.2019 a bude doložena kolaudačním rozhodnutím.
Zastupitelé pověřují starostu k podání výše uvedené žádosti.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
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Usnesení č. 9.7/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s
organizací Centrum sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace, se sídlem U Parku 140/3, Praha 8.
Zastupitelé pověřují zástupce starosty Zdeňka Korinta k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: zástupce starosty Zdeněk Korint.

Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves
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