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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 27.01.2020 
Usnesení č. 1.19/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu 1.zástupce starosty Zdeňka Korinta                                 

a 2. zástupce starosty Petra Petráška.  

c) Plnění usnesení z 18. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.19/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a)  Rozpočet MČ Praha – Březiněves na rok 2020, dle předloženého znění.  

       Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

b)  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha – Březiněves do roku 2025, dle předloženého znění. 

       Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Usnesení č. 3.19/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Rozpočet Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2020, dle předloženého znění.      

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.     

 

b) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace do roku 2022, dle 

předloženého znění. 

Zodpovídá předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 4.19/20   

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Rozpočet Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, na rok 2020, dle předloženého znění.      

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.     

 

b) Střednědobý výhled rozpočtu Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, do roku 2022, 

dle předloženého znění. 

Zodpovídá předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 5.19/20  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Odpisový plán Městské části Praha - Březiněves na rok 2020. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 6.19/20  

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

organizace, na rok 2020. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 
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Usnesení č. 7.19/20  

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

příspěvkové organizace, na rok 2020. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Usnesení č. 8.19/20 

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. 2020. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.      

 

Usnesení č. 9.19/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo inventarizaci majetku k 31.12.2019, dle předloženého znění, bez 

výhrad.  

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Petrášek. 

   

Usnesení č. 10.19/20 

ZMČ Praha – Březiněves,  projednalo a schválilo: 

 

a) Rozhodnutí o vyloučení společnosti Stavex Praha, s.r.o. se sídlem Mláikova 576/11, praha 8, IČ: 

25130137, jako účastníka VŘ na VZ: Základní škola Březiněves – projektová dokumentace“, dle 

odůvodnění uvedeného v textu rozhodnutí.  

Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D. 

 

b) Rozhodnutí o vyloučení společnosti TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, Opava, IČ: 

258492204, 

v rámci VŘ na VZ: „Základní škola Březiněves – projektová dokumentace“, dle odůvodnění uvedeného 

v textu rozhodnutí. 

Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D. 

 
c) Rozhodnutí o výběru dodavatele, společnosti Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 

Praha 6, IČ: 29029210, v rámci VŘ na VZ: „Základní škola Březiněves – projektová dokumentace“. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy (po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek 

ostatních účastníků). 

Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D.  

 

Usnesení č. 11.19/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídek na VZ: „Zpracování geodetického 

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

Zodpovídá: Ing. David Albert, Ph.D., předseda stavební komise.  

 

Usnesení č. 12.19/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Kritéria pro poskytnutí příspěvků seniorům v roce 2020, 

v následujícím znění: 

 

1) Příspěvek či výpomoc může čerpat osoba po dovršení 65 let v daném roce, s trvalým pobytem v MČ Praha – 

Březiněves.  

  

2) Příspěvek na pedikúru seniorům. Jedná se o příspěvek ve výši 50,-Kč, který bude vyplácen z rozpočtu 

sociální komise. Příspěvek na pedikúru může využít každý senior max. 1 měsíčně. 

 

3) Podmínky pro rehabilitační a regenerační cvičení seniorů ve fitness centru Fitpuls Březiněves. 

Cvičení pro seniory probíhá 1x týdně, včetně konzultací a masáží pro seniory s fyzioterapeutkou. 

 Celková cena za lekci včetně nájmu činí 1000,-Kč, senioři s TP v MČB si hradí 40,-Kč a zbytek doplatí MČ 

 Praha – Březiněves (výše doplatku závisí na počtu účastníků v hodině, doložených prezenční listinou s jejich 

 jmény a podpisy). 

 

4) Vánoční sociální výpomoc ve výši 1000,-Kč obdrží každý senior, po dovršení 70 let věku, v daném roce. 

Možnost přidělit finanční prostředky až do výše 3000,-Kč v případě nečekané nouzové situace, na základě 

podané žádosti – individuálně na posouzení sociální komise. 
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5) Příspěvek ve formě dárkové poukázky ve výši 500,-Kč obdrží každý senior při dovršení jubilea 65, 70, 75, 

80 let. Od 80 let věku řeší individuální (potřebný) dar pro seniory sociální komise po dohodě s jubilantem.  

Zodpovídá: předsedkyně sociální komise Zdeňka Maděrová.  

 

Usnesení č. 13.19/20  

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 2020: 

 

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 2020: 

 

1) Žádost o investiční dotaci ve výši 20 MIO Kč na akci: Centrum sociálních služeb Březiněves – rekonstrukce 

– na tuto akci máme stavební povolení.  

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

akci máme vysoutěženého projektanta PD pro stavební povolení.  

3) Žádost o investiční dotaci ve výši 8  MIO Kč na akci: Řešení bezbariérového přístupu a sociálního zázemí   

úřadu MČ Praha - Březiněves – na tuto akci máme platné stavební povolení.  

 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zdeněk Korint                   Ing. Jiří Haramul 

            zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                                          starosta MČ Praha – Březiněves 


