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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis z 17. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                    17  

           Datum:                     18.12.2019  

 

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny. 

Omluveni: Ing. David Albert, PhD. 

 

Návrh programu: 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení 

z 16. zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí CSS Březiněves“ 

3) Smlouva o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol Měšice, z.s., Nosticova 17/1, 250 64 Měšice. 

4) Úpravy rozpočtu za 12/2019. 

5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 108894-000-00 se společností  

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00. 

6) Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves – senioři.    

7) Právní spor se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice. 

8) Různé. 

a) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Zpracování geodetického zaměření a  

      pasportu komunikací ve správě MČ Praha – Březiněves“. 

b) Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních VO ve vlastnictví hl. m.  

         Prahy. 

c) Úprava rozpočtu – VHP. 

d) Rozpočtové provizorium na rok 2020. 

e) Úprava rozpočtu CSSB. 

f) Úprava rozpočtu – hasiči.  

 

 
      

Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z  

16. zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům návrh programu. V rámci bodu 8 – různé bylo doplněno ke 

schválení několik témat, viz program. Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise, požádala o posunutí bodu 

č. 6 na program příštího zasedání. Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu 

byli navrženi Petr Petrášek a Mgr. Martin Převrátil.                           

 

Usnesení č. 1.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

 

 



2 

 

b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu zastupitele Mgr. Martina Převrátila a 

zástupce starosty Petra Petráška.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

c) Plnění usnesení ze 16. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Bod č.  2/ Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí CSS Březiněves“ 

 
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: 

„Rekonstrukce inženýrských sítí CSS Březiněves“. 

 

Usnesení č. 2.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Rekonstrukce 

inženýrských sítí CSS Březiněves“. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 3/ Smlouva o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol Měšice, z.s., Nosticova 17/1, 250 64 

Měšice. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Smlouvu o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ 

Sokol Měšice, z.s., Nosticova 17/1, 250 64 Měšice. 

 

Usnesení č. 3.17/19   

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu sportoviště k dočasnému užívání s TJ Sokol 

Měšice, z.s., Nosticova 17/1, 250 64 Měšice. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

         

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Bod č. 4/ Úpravy rozpočtu za 12/2019. 

 

Předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel předložil zastupitelům ke schválení úpravy rozpočtu za 12/2019.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 4.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 12/2019, dle předloženého znění.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 5/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 108894-000-00 se společností  

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti č. 108894-000-00 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 

148 00. 
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Usnesení č. 5.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 

108894-000-00 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 6/ Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves – senioři.    

Tento bod se přesouvá na program příštího zasedání. 

 

Bod č. 7/ Právní spor se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení, v návaznosti na plnou moc udělenou Mgr. Červenkové dne 27.6.2018 a 

v souladu s čl. 1.1.4 Smlouvy o poskytování právních služeb, návrh na zastupování MČ Praha – Březiněves ve věci 

vyřizování sporů se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., v souvislosti se smlouvou o dílo na akci: Zasíťování 

pozemku 427/251, vybudování komunikací.   

 

Usnesení č. 6.17/19  

ZMČ Praha – Březiněves, v návaznosti na plnou moc udělenou Mgr. Červenkové dne 27.6.2018 a v souladu s čl. 1.1.4 

Smlouvy o poskytování právních služeb, projednalo a schválilo návrh na zastupování MČ Praha – Březiněves ve věci 

vyřizování sporů se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. . Zastupitelstvo výslovně Mgr. Červenkové svěřuje, 

počínaje dnem 30. července 2019, k vyřízení spory se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., v souvislosti se 

smlouvou o dílo č. S18-027-0043, ve znění jejích dodatků č. 1 až 3, kterou Městská část Praha – Březiněves uzavřela 

dne 29.3.2018 se jmenovanou společností. Předmětem Smlouvy byl závazek této společnosti – jako zhotovitele, 

zhotovit pro MČB – jako objednatele, dílo „Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací“. 

Současně zastupitelstvo pověřuje starostu, aby advokátovi, společně vždy s jedním místostarostou, udíleli závazné 

pokyny k zastupování v těchto sporech. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 8/ Různé: 

 

a) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Zpracování geodetického zaměření a pasportu komunikací 

ve správě MČ Praha – Březiněves“. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Zpracování geodetického 

zaměření a pasportu komunikací ve správě MČ Praha – Březiněves“. 

 

Usnesení č. 7.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ: „Zpracování 

geodetického zaměření a pasportu komunikací ve správě MČ Praha – Březiněves“. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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b) Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních VO ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného 

osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

 

Usnesení č. 8.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních 

veřejného osvětlení ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro: 8 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů   

 

c)  Úprava rozpočtu – VHP. 

Usnesení č. 9.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3102 – poskytnutí finančních prostředků 

městským částem hl. m. Prahy jako podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení za období 1.3.2019-30.11.2019. Navýšení rozpočtu bylo schváleno usnesením ZHMP č. 12/40 ze dne 

13.12.2019. Pro naši MČ se jedná o částku ve výši 131 000,- Kč, z toho: 65 500,- Kč určeno na sport a 65 500,- Kč 

určeno na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.   

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

d) Rozpočtové provizorium. 

 

Usnesení č. 10.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2020, 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 2019. 

 

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: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

e) Úprava rozpočtu CSSB. 

 

Usnesení č. 11.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 2177 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb Březiněves – péče o 
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narozená trojčata. Zvýšení rozpočtu o částku ve výši 240 975,- Kč bylo schváleno Radou hl. m. Prahy, usnesením 

č. 2881 bod 15 ze dne 16.12.2019. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

f) Úprava rozpočtu – hasiči.  

 

Usnesení č. 12.17/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 2154 – poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR městským částem hl. m. Prahy, schválené Radou 

hl. m. Prahy, usnesením č. 2777, ze dne 9.12.2019. Dotace ve výši 71 290,- Kč je určena na vybavení a opravy 

neinvestiční povahy pro JSDH Praha – Březiněves. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zdeněk Korint                 Ing. Jiří Haramul 

            zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                                        starosta MČ Praha – Březiněves 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:20 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Petr Petrášek  

 

Mgr. Martin Převrátil 

 

 

Termín příštího zasedání: 8.1.2020 od 17:30 hod. v kanceláři starosty, U Parku 140/3, Praha 8.  


