
 

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

 

Program zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

            Číslo :                   24  

   Datum :    29.7.2020 

S V O L Á V Á M 
 

24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

na den 29. 7. 2020 od 17:30 hod. do kanceláře starosty v budově úřadu. 

 

        Návrh programu: 

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

z 23. zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Žádosti nájemců spol.  FitPULS s.r.o., Czech Outdoor s.r.o. a restaurace Trattoria  Famiglia 

paní Jaroslavy Oudránové – pedikúra, o snížení, případné prominutí plateb nájemného do  

doby odvolání vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR, v souvislosti s pandemií nemoci  

COVID-19. 

3) Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací se společností Datain, s.r.o., Na 

Hlavní 195, Měšice. 

4) Úprava rozpočtu č. 3038 – červenec – navýšení neinvestiční dotace ke kompenzaci 

negativních vlivů souvisejících s provozem skládky komunálního odpadu o inflaci roku 2019.  

5) Úprava rozpočtu č. 3040 - červenec – poskytnutý finančních prostředků ve výši 100% podílu   

MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací  

období roku 2019. 

6) Úprava rozpočtu č. 3041 - červenec – 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. 12. 2019 - 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020. 

7) Uzavření finančního vypořádání za rok 2019 hl. m. Prahy s městskými částmi.  

8) Úprava rozpočtu č. 4137 – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na projekt: 

Knihovna Praha Březiněves dětem. 

9) Záměr koupě nemovitosti Na Hlavní č.p. 13/39, P8 s pozemkem parc. č. 264, k. ú. Březiněves.  

10) Prodej pozemku parc. č. 518, k.ú. Březiněves: 

a) Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 518 k. ú. Březiněves. 

b) Pravidla pro individuální výstavbu objektů sloužících k bydlení.  

c) Stanovení členů výběrové komise. 

11) Úpravy rozpočtu za 7/2020. 

12) Různé.  
 

 

 

                         

                 Ing. Jiří Haramul  

                         starosta MČ Praha – Březiněves  

            


