MČ PRAHA - BŘEZINĚVES
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8
Zápis z 16. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves
Číslo:
Datum:

16
27.11.2019

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul.
Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny.
Omluveni: Ing. Jan Vocel.
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení
z 15. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.
Záměr - uzavření smlouvy o zřízení VB č. VV/G33/13829/1946670, se společností PREdistribuce, a.s. se
sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a.
Výsledky VŘ na VZ: Zpracování geodetického zaměření a pasportu komunikací ve správě MČ Praha –
Březiněves.
Odstoupení uchazeče - společnosti AMIKA FIRST s.r.o. z VŘ na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí
CSS Březiněves“ - rozhodnutí o zrušení VŘ.
Rozhodnutí o zrušení VŘ na VZ: „Výkon TDI při rekonstrukci inženýrských sítí v CSS Březiněves“.
Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární
ochrany se společností Vestta BOZP s.r.o., se sídlem Kateřinská 2137, Česká Třebová.
Smlouva o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol Měšice, z.s., Nosticova 17/1, 250 64 Měšice.
Stanovení odměn ředitelce mateřské školy za 2. pololetí kalendářního roku 2019.
Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce
2020.
Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty seniorů
v roce 2020.
Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a rozvahových
účtů k 31.12.2019.
Úpravy rozpočtu za 11/2019.
Různé.
a) Námitky účastníka řízení žádosti o povolení dopr. Připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci,
pozemků parc. č. 427/5, 427/58 a 427/418 v k.ú. Březiněves na komunikaci Na Poli.
b) VZ: Alej „Na Hlavní – etapa III“ – vícepráce.
c) Dotaz pana Bohatého na vybudování nájezdů na plánovanou křižovatku SOKP.

Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení ze
15. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.
Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům návrh programu. Mgr. Zdenka Chaloupecká navrhla zařadit na
bod programu dotaz pana Bohatého na vybudování nájezdů na plánovanou křižovatku SOKP. Dále požádala
Zdeňka Maděrová o přesunutí bodu č. 10 na program příštího zasedání zastupitelstva. Zapisovatelkou byla
navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi Petr Petrášek a Ing. Martin Javorník.
Usnesení č. 1.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Program 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
1

b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Martina Javorníka a
zástupce starosty Petra Petráška.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
c)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Plnění usnesení ze 15. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.

Bod č. 2/ Záměr - uzavření smlouvy o zřízení VB č. VV/G33/13829/1946670, se společností PREdistribuce, a.s.
se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Záměr uzavřít smlouvu o zřízení VB č.
VV/G33/13829/1946670, se společností PREdistribuce, a.s. se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a.
Usnesení č. 2.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a)
Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/13829/1946670 s předem známým
zájemcem: společností: PREdistribuce, a.s. se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, oprávněným provozovatelem
distribuční soustavy v elektroenergetice na území vymezeném licencí Energetického regulačního úřadu č.
120504769. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti k tíži pozemků parc. č. 427/66 a
427/251, oba v k. ú. Březiněves, obec Praha, zapsaných na LV č. 321 u KÚ pro hlavní město Prahu. Věcné
břemeno se zřizuje za účelem umístění a provozování distribuční soustavy – kabelového vedení NN, VN a
telekomunikačního vedení na výše uvedených pozemcích. Výše náhrady za zřízení věcného břemene se sjednává
dohodou ve výši 2.400,- Kč bez DPH.
Tento záměr byl dle § 36 zákona č. 131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn
od 11.11.2019 do 26.11.2019
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b)
Smlouvu o zřízení VB č. VV/G33/13829/1946670, se společností PREdistribuce, a.s. se sídlem Praha 5,
Svornosti 3199/19a. . Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 3/ Výsledky VŘ na VZ: Zpracování geodetického zaměření a pasportu komunikací ve správě MČ
Praha – Březiněves.
Předseda stavební komise, Ing. David Albert, Ph.D., informoval zastupitele o dodaných cenových nabídkách k VZ:
„Zpracování geodetického zaměření a pasportu komunikací ve správě MČ Praha – Březiněves“.
Osloveny byly 3 společnosti, které dodaly následující cenové nabídky:
1.
2.
3.

AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 21/31, Praha 9 – CN ve výši 349.690,-Kč vč. DPH.
GRID, a.s., Lucemburská 1170/7, Praha 3 – CN ve výši 356.950,-Kč vč. DPH.
Ing. Miroslav FRANZL – GSK, Kosmická 746/19, Praha 4, CN ve výši 363.000,-Kč vč. DPH.

Na základě vyhodnocení doporučila stavební komise ke schválení nejvýhodnější cenovou nabídku společnosti
AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 21/31, Praha 9 – ve výši 349.690,-Kč vč. DPH.
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Usnesení č. 3.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nejvýhodnější cenovou nabídku společnosti AZIMUT CZ s.r.o.,
Hrdlořezská 21/31, Praha 9 – ve výši 349.690,-Kč vč. DPH na VZ: Zpracování geodetického zaměření a pasportu
komunikací ve správě MČ Praha – Březiněves.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7 hlasů
0 hlasů
1 hlas (Mgr. Zdenka Chaloupecká)

Bod č. 4/ Odstoupení uchazeče - společnosti AMIKA FIRST s.r.o. z VŘ na VZ: „Rekonstrukce inženýrských
sítí CSS Březiněves“ - rozhodnutí o zrušení VŘ.
Předseda stavební komise, Ing. David Albert Ph.D., předložil zastupitelům k projednání Rozhodnutí o vyloučení
účastníka AMIKA FIRST s.r.o. Primátorská 296, 18000 Praha, IČO: 24219169, z další účasti ve zjednodušeném
podlimitním řízení VZ s názvem: „Rekonstrukce inženýrských sítí Centra sociálních služeb Březiněves“ z důvodu
toho, že se tato společnost vzdala práva na podpis smlouvy se zadavatelem.
Usnesení č. 4.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o vyloučení účastníka AMIKA FIRST s.r.o.,
Primátorská 296, 18000 Praha, IČO: 24219169, z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce inženýrských sítí Centra sociálních služeb Březiněves“.
Odůvodnění:
Zadavatel musí výše uvedeného účastníka vyloučit dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona z další účasti ze zadávacího
řízení, protože tento se vzdal svého práva na podpis smlouvy se zadavatelem na plnění předmětné veřejné zakázky.
Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Předseda stavební komise, Ing. David Albert, Ph.D., dále předložil, na základě výše uvedených skutečností,
k projednání Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí Centra sociálních
služeb Březiněves“.
Námitku proti tomuto rozhodnutí podala zastupitelka Mgr. Zdenka Chaloupecká, která uvedla, že v rozhodnutí není
uvedena srozumitelná formulace důvodu zrušení, která musí být uvedena do pořádku. Z tohoto důvodu se zastupitelé
dohodli na tom, že se tento bod bude projednáván na příštím zasedání zastupitelstva.
Bod č. 5/ Rozhodnutí o zrušení
Březiněves“.

VŘ na VZ:

„Výkon TDI při rekonstrukci inženýrských sítí v CSS

Předseda stavební komise, Ing. David Albert, Ph.D., předložil k projednání Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky
Výkon TDI při rekonstrukci inženýrských sítí Centra sociálních služeb Březiněves.
Usnesení č. 4.16-2/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky „Výkon TDI při
rekonstrukci inženýrských sítí Centra sociálních služeb Březiněves. Zakázka se z technických důvodů neuskuteční.
Zodpovídá: Ing. David Albert, Ph.D., předseda stavební komise.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
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Bod č. 6/ Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární
ochrany se společností Vestta BOZP s.r.o., se sídlem Kateřinská 2137, Česká Třebová.
Zástupce starosty, Petr Petrášek, předložil zastupitelům k projednání Smlouvu o poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany se společností Vestta BOZP s.r.o., se sídlem
Kateřinská 2137, 560 02 Česká Třebová. Předmětem smlouvy je v oblasti BOZP zahrnuta pravidelná roční prověrka
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců, vypracování osnovy pro periodická školení BOZP,
školení BOZP, konzultace, poradenství a certifikáty o absolvovaném školení. Totéž se vztahuje na oblast PO, včetně
preventivní prohlídky objektů a návrhu přijatých opatření.
Usnesení č. 5.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a v oblasti požární ochrany se společností Vestta BOZP s.r.o., se sídlem Kateřinská 2137, Česká
Třebová.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
1 hlas (Mgr. Zdenka Chaloupecká)
Bod č. 7/ Smlouva o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol Měšice, z.s., Nosticova 17/1, 250 64
Měšice.
Tento bod jednání byl z důvodu drobné textové úpravy v projednávané smlouvě přesunut na program příštího
zasedání, kdy bude smlouva upravena.
Úkol pro: Michaela Koukolíčková.
Bod č. 8/ Stanovení odměn ředitelce mateřské školy za 2. pololetí kalendářního roku 2019.
Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům návrh na udělení finanční odměny ředitelce Mateřské školy
Březiněves, Mgr. Martině Štolcové, za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období - 2. pololetí
kalendářního roku 2019.
Usnesení č. 6.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Březiněves, Mgr.
Martině Štolcové, za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období - 2. pololetí kalendářního roku
2019, a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení.
Odměna bude uhrazena ze mzdových prostředků v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 9/ Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce
2020.
Předsedkyně kulturní komise, Mgr. Zdenka Chaloupecká, předložila zastupitelům k projednání a ke schválení
kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce 2020.
Usnesení č. 7.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo kritéria stanovená MČ Praha-Březiněves pro výplatu příspěvku na
pobyty dětí v roce 2020 v následujícím znění:
Příspěvek může být vyplacen rodičům dítěte nebo jeho zákonným zástupcům. Podmínkou je trvalý pobyt
dítěte v MČ Praha-Březiněves. Možnost čerpat příspěvek se vztahuje:
• na všechny děti do 15 let věku,
• na děti ve věku 16 let, pokud v roce 2020 plní nebo plnily povinnou školní docházku.

1.
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2.

Příspěvek může být poskytnut na
• pobyty prokazatelně organizované školami, sdruženími a organizacemi, tzn. na školy v přírodě,
ozdravné pobyty, letní tábory, lyžařské tábory, tábory se zaměřením např. jazykovým, sportovním,
či na jiné podobné pobyty,

3.

Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však do celkové výše 3.000,Kč na jedno dítě.

4.

Příspěvek bude vyplacen na základě originálu žádosti (viz příloha), která musí být potvrzena institucí
organizující pobyt. Žádost bude opatřena razítkem, podpisem, datem a uvedením termínu a doby pobytu,
výší požadované částky a číslem bankovního účtu, na který má být příspěvek vyplacen.

5.

Příspěvek bude po doložení řádně potvrzené žádosti uhrazen bankovním převodem na uvedený účet
žadatele, ve výjimečných případech je možné příspěvek vyplatit v hotovosti na sekretariátu MČ PrahaBřeziněves.

6.

Pokud se dítě s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Březiněves zúčastní letního ozdravného pobytu
organizovaného MČ Praha-Březiněves, nemůže čerpat příspěvek na jiný pobyt.

Finanční výbor MČ Praha-Březiněves povede evidenci vyplacených příspěvků a bude sledovat nepřekročení limitu
na jedno dítě, stanoveného usnesením ZMČ Praha-Březiněves.
Zodpovídá: Mgr. Zdenka Chaloupecká, předsedkyně kulturní komise.
Bod č. 10/ Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty seniorů
v roce 2020.
Tento bod se přesouvá na program příštího zasedání zastupitelstva.
Bod č. 11/ Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a rozvahových
účtů k 31.12.2019.
Starosta předložil ke schválení návrh na zřízení inventarizační komise k inventarizaci majetku a rozvahových účtů
k 31.12.2019.
Usnesení č. 8.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Příkaz starosty ke zřízení inventarizační komise k inventarizaci
majetku a rozvahových účtů k 31.12.2019 v následujícím složení:
Předseda inventarizační komise :
Členové inventarizační komise :

Petr Petrášek
Michaela Koukolíčková
Martina Vilímková
Lenka Ludvíková Bortlová
Ondřej Nepraš

Předseda likvidační komise :
Členové likvidační komise :

Zdeněk Korint
Anna Koudelková
Zdeňka Maděrová
Lenka Bendová

Fyzická inventura a zhotovení inventurních soupisů bude provedena do 31.12.2019.
Inventarizační komisí bude provedena fyzická inventura :
1) pozemků
2) budov a staveb
3) dlouhodobého hmotného majetku
4) drobného dlouhodobého hmotného majetku
5) drobného dlouhodobého nehmotného majetku
6) nedokončených staveb
7) pokladní hotovosti a cenin
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Inventarizace rozvahových účtů bude provedena ve dnech 27.1. – 12.2.2020.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 12/ Úpravy rozpočtu za 11/2019.
Usnesení č. 9.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 11/2019, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 13/ Různé.
a/ Námitky účastníka řízení žádosti o povolení dopravního připojení sousední nemovitosti na pozemní
komunikaci, pozemků parc. č. 427/5, 427/58 a 427/418 v k.ú. Březiněves na komunikaci Na Poli.
Starosta Ing. Jiří Haramul a předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D., informovali zastupitele o zaslaných
námitkách naší MČ, jako účastníka řízení žádosti o povolení dopravního připojení sousední nemovitosti na pozemní
komunikaci, pozemků parc. č. 427/5, 427/58 a 427/418 v k.ú. Březiněves na komunikaci Na Poli,.kdy MČ Praha –
Březiněves vznesla v rámci tohoto řízení následující námitky, na základě kterých bylo původní rozhodnutí zrušeno.
•
•
•

b)

Rozpor s požadavkem dle § 86 odstavce 2, písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování
stavebním řádu (stavební zákon) .
Rozpor s požadavkem MČ Praha Březiněves na realizaci podmíněné předstihové investice – ulice Na Poli
v MČ Březiněves.
Nesouhlas správce komunikace s připojením pozemku parc. číslo 427/5, 427/58 a 427/418 v k. ú. Březiněves
na komunikaci Na Poli v MČ Březiněves.
VZ: Alej „Na Hlavní – etapa III“ – vícepráce – dodatek ke smlouvě.

Předseda komise životního prostředí, Ing. Martina Javorník, předložil zastupitelům ke schválení Dodatek ke
Smlouvě o dílo, uzavřené se společností ARBO ARBO Park – zahrada, s.r.o. se sídlem: Na Neklance 34/1973,
zastoupená jednatelem Petrem Charvátem k VZ „Alej Na Hlavní – etapa III.“ Předmětem dodatku jsou vícepráce
ve výši 88.983,- Kč vč. DPH, které zahrnují: Instalace závlahových vaků, dlouhodobá ochrana před solí a
povětrnostními vlivy, ochrana kmene proti poškození při sečení, odstranění starých jalovců, doplnění zeminy a
úprava terénu, vytěžení stavebních zbytků včetně skládkování a přesazení stromů z důvodu posunutí místa
instalace nových radarů rychlosti.
Usnesení č. 10.16/19
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené se společností ARBO Park
– zahrada, s.r.o. se sídlem: Na Neklance 34/1973, zastoupená jednatelem Petrem Charvátem k VZ „Alej Na Hlavní
– etapa III.“ Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 73.540,- Kč bez DPH, tj. 88.983,- Kč vč. DPH, které
zahrnují: Instalaci závlahových vaků, dlouhodobou ochranu před solí a povětrnostními vlivy, ochranu kmene proti
poškození při sečení, odstranění starých jalovců, doplnění zeminy a úpravu terénu, vytěžení stavebních zbytků
včetně skládkování a přesazení stromů z důvodu posunutí místa instalace nových radarů rychlosti.
Celková hodnota VZ „Alej Na Hlavní – etapa III“, po započtení víceprací, činí 434.400,- Kč + 91.224,-Kč DPH,
celkem 525.624,-Kč vč. DPH.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku.
Zodpovídá: Ing. Martin Javorník, předseda komise životního prostředí.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
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d) Dotaz pana Bohatého na vybudování nájezdů na plánovanou křižovatku SOKP.
Zastupitelka Mgr. Zdenka Chaloupecká zařadila na program zasedání dotaz na vybudování nájezdů na plánovanou
křižovatku SOKP, v souvislosti se zaslaným emailem pana Bohatého. Starosta informoval přítomné zastupitele,
že po projednání tohoto dotazu se členy stavební komise a komise dopravy byl již dotaz zodpovězen panu
Bohatému v následujícím znění:
Na základě žádosti MŽP, projednávali stanovisko EIA k SOKP 519 Suchdol – Březiněves. V rámci tohoto
stanoviska se neřešil návrh dopravního řešení MÚK Březiněves, nýbrž minimalizace negativních vlivů externalit
na obyvatele MČ Praha – Březiněves.
V souvislosti s projednávaným návrhem, se zastupitelstvo usneslo, že preferuje humanizaci centrální části MČ
Praha – Březiněves – ul. Na Hlavní, a proto požaduje vybudování obchvatu Březiněvsi jako nezbytnou součást
budování SOKP.
Toto není jediná podmínka, kterou zastupitelé vůči zpracovateli projektové dokumentace a investorovi akce, tj.
ŘSD, požaduje. Jako příklad uvádíme další požadavky (podmínky) naší MČ:
Protihlukový val bude navržen v min. výšce 10 m nad úrovní vozovky.
Na koruně protihlukového valu bude vybudována protihluková stěna o min. výšce 3 m.
Před a za protihlukovou stěnou bude osazena stromová vegetace, která bude plnit funkci biofiltru.
U objektů ve vzdálenosti 280 m provést výměnu nevyhovujících oken před zahájením stavebních prací za
zvukotěsná okna nejen se silnějšími skleněnými tabulemi, ale také se speciálními zvukotěsnými fóliemi,
které jsou umístěny mezi skleněnými tabulemi.
5. Dobudování přeložky II/243 obchvat Březiněvsi, nepřekročitelná podmínka.
6. Zahájit proces EIA pro stavbu 520, případně její realizaci s předstihem před stavbou 519 v tunelové variantě.
7. Protihluková opatření kolem všech součástí stavby 519, včetně nájezdových ramp, musí splňovat
nejpřísnější kritéria, vybudování zelených pásů izolační zeleně v místě dotčeného výstavbou SOKP 519.
Tzn., v místě podél skládky, směrem k jižní, jihozápadní a jihovýchodní části katastru MČ Praha –
Březiněves v maximální šířce dle norem a možností.
8. Výměna povrchu v ulici Cínovecká za speciální nízko-hlučný asfalt, tento povrch se musí shodovat
s povrchem použitým při výstavbě SOKP 519.
9. Protihluková opatření se vztahují i na komunikaci Cínovecká v místech, kde dnes není žádná ochrana proti
hluku a znečištění – výsadba stromové vegetace, která bude plnit funkci biofiltru.
10. Zamítavé stanovisko ve věci Skládka odpadů Ďáblice, využití kapacity v prostoru 1. etapy skládky, stupeň
posouzení EIA. Skládkování na skládce Ďáblice již nebude obnoveno, životnost nebude prodlužována.
Kapacity skládky byly vyčerpány. Původně vydané stavební povolení a kolaudační rozhodnutí týkající se
rekultivace povrchů v částech skládky spadajících pod I. a II. etapu budou respektovány.
1.
2.
3.
4.

Návrh tvaru MÚK byl zpracován projektantem společnosti Pragoprojekt, na základě zadání investora akce ŘSD,
které vycházelo z UDI, TSK a IPR. Není v kompetenci zastupitelstva zasahovat do odborného návrhu autorizované
osoby. V případě jakýchkoliv dalších dotazů je možné dojednat osobní schůzku se zastupiteli.
e) V 17:55 hod. se zúčastnil zasedání Ing. Josef Raboch, zástupce společnosti Euro-Development, a.s.. ve věci
souhlasu připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci, pozemku parc. č. 427/5, 427/58 a 427/418 v k.ú.
Březiněves na komunikaci Na Poli v MČ Březiněves. Starosta k uvedené záležitosti sdělil Ing. Josefu Rabochovi,
zástupci společnosti Euro-Development a.s., že podmínkou souhlasu s připojením sousední nemovitosti na
pozemní komunikaci, pozemku parc. číslo 427/5, 427/58 a 427/418 v k.ú. Březiněves na komunikaci Na Poli
v MČ Březiněves, je v první řadě rozšíření této komunikace. Stanovisko MČ Praha – Březiněves je od samého
počátku neměnné a MČ trvá na uzavření smlouvy dle § 86 odst. 2 písm. d) zákona 183/2006 Sb.
Ing. Josef Raboch se po vyjádření pana starosty se rozloučil a v 18:15 hod. opustil zasedání.
Dále zastupitelé v rámci svých komisí podali následující informace:
Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise, informovala zastupitele o akci „Vítání občánků“, které proběhlo
v neděli 24.11.2019 od 16:00 hod. v sále restaurace Trattoria Famiglia. Přivítáno bylo celkem 15 nových občánků
naší městské části.
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Mgr. Zdenka Chaloupecká, předsedkyně kulturní komise, pozvala přítomné na akci: Rozsvícení vánočního
stromečku spojené s Mikulášskou nadílkou, která proběhne v sobotu 30.11.2019 od 15:00 hod. na náměstí ul. U
Parku.
Ing. David Albert, Ph.D. informoval zastupitele o následujících akcích v rámci stavební komise:
1.
2.
3.

Vyjádření k žádosti o souhlas spol. SINPS k projektu zastávek Na Hlavní, včetně druhu informačního
zastávkového panelu a budoucí správy zastávek.
Vyjádření k souhlasu s projektovou dokumentací spol. SINPS k projektu zastávek Na Boleslavce.
Informace o plánované rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Na Hlavní, Praha – Březiněves.

Petr Petrášek
2. zástupce starosty MČ Praha – Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:50 hod.
Zapsala: Martina Vilímková
Ověřili: Ing. Martin Javorník
Petr Petrášek
Termín příštího zasedání: 18.12.2019 od 17:30 hod. v kanceláři starosty, U Parku 140/3, Praha 8.
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