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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis z 21. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                    21  

           Datum:                     22.04.2020  

Zasedání zahájil v 17.00 hod. starosta Ing. Jiří Haramul. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny. 

 

Návrh programu: 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 20. zasedání 

ZMČ Praha – Březiněves. 

2)  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/000689/2020 mezi stranami: MČ  Praha – 

 Březiněves jako zřizovatelem příspěvkové organizace a Hlavní město Praha. 

3) Úprava rozpočtu č. 2001 – únor 2020 – podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných 

občanům hl. m. Prahy.  

4) Úprava rozpočtu č. 3007/2020 – neinvestiční účelová dotace – místní knihovna. 

5) Úprava rozpočtu č. 3013 – duben – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. 

Prahy v roce 2019. 

6) Úprava rozpočtu č. 3014 – duben – účelová dotace MČ hl.m. Prahy a JSDH na výdaje při řešení krizové 

situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.  

7) Úprava rozpočtu č. 3015 – duben – poskytnutí účel. investiční dotace z rezervy pro MČ HMP 

v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020  - Bezbariérový přístup a sociální zázemí úřadu MČ Praha – 

Březiněves.  

8) Úpravy rozpočtu za 4/2020. 

9)  Záměr o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s předem známým zájemcem    

 společností Březiněves a.s. . 

10)  Servisní smlouva se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., se sídlem Hálova  47/12, Praha   

 – Satalice.  

11)  Výsledky výběrového řízení na VZ: Centrum sociálních služeb Březiněves – přístavba a   stavební   

 úpravy objektu A a areálové plochy.  

12)  Veřejná zakázka na akci: Zpracování dokumentace pro zadání stavby projektu  Bezbariérový   

 přístup a sociální zázemí úřadu MČ Praha – Březiněves. 

a) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace. 

b) Stanovení členů výběrové komise. 

13)  Přesunutí plánovaného ozdravného pobytu dětí do Egypta na rok 2021 z důvodu  pandemie   

 onemocnění vyvolaného novým koronavirem (COVID-19).  

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

 případné prominutí plateb nájemného do doby odvolání vyhlášeného  nouzového stavu vládou ČR,   

 v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. 

15)  Různé. 

a)  Informace o stavu právního sporu se společností Swietelsky stavební s.r.o.  . 

b)  Žádosti o schválení a vypořádání zůstatků dotací přidělených zřizovatelem příspěvkové  

        organizaci CSSB v roce 2019. 

c)  1. Úprava rozpočtu č. 3022 – duben 2020 – finanční prostředky na provoz jednotek Sboru   

             dobrovolných hasičů. 

        2.  Úprava rozpočtu č. 3028 – duben 2020 – financování rekonstrukcí a výstavby hasičských zbrojnic  

             a nákup požární techniky pro SDH v roce 2020. 

d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s., se  

         sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, v rámci akce: Praha 8 – Ďáblice, AKROS, Ďáblická, 

         DTS, kVN, kNN. 

 

Předsedkyně sociální komise Zdeňka Maděrová požádala o zařazení bodu na program zasedání: Žádost 

sociální komise o převod finančních prostředků za neuskutečněné akce do rozpočtu roku 2021.  
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Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 20. 

zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům upravený návrh programu. Zapisovatelkou byla navržena 

tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi místostarostové Zdeněk Korint a Petr Petrášek. 

 

Usnesení č. 1.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b) Zapisovatele tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu 1. místostarostu Zdeňka Korinta a 2. 

místostarostu Petra Petráška.   

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

c) Plnění usnesení z 20. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Bod č.  2/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/82/03/000689/2020 mezi stranami: MČ  Praha – 

Březiněves jako zřizovatelem příspěvkové organizace a Hlavní město Praha. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/82/03/000689/2020 

mezi stranami: MČ Praha – Březiněves jako zřizovatelem příspěvkové organizace a Hlavní město Praha.  

 

Usnesení č. 2.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu, DVS/82/03/000689/2020,  o poskytnutí 

dotace, uzavřenou mezi stranami: MČ Praha – Březiněves jako zřizovatelem příspěvkové organizace a Hlavní 

město Praha, se sídlem Mariánské. nám. 2, 110 00 Praha 1, zastoupené PhDr. Tomášem Klineckým, ředitelem 

odboru sociálních věcí MHMP. Jedná se o dotaci  ve výši 234.000,- Kč účelově vázanou na neinvestiční náklady 

(výdaje) související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací – Centrum sociálních služeb 

Březiněves.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

       

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 3/ Úprava rozpočtu č. 2001 – únor 2020 – podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných 

občanům hl. m. Prahy.  

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení výše uvedenou úpravu rozpočtu. Jedná se o neinvestiční účelovou 

dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, schválenou Zastupitelstvem hl. m. Prahy, usnesení 

 

Usnesení č. 3.21/20  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 2001 – únor 2020, schválenou ZHMP, 

usnesením č. 14/28, ze dne 13.2.2020. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci, určenou na podporu registrovaných 

sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020. Pro naši městskou část se jedná o částku ve 

výši 140.400,-Kč.   

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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Bod č. 4/ Úprava rozpočtu č. 3007/2020 – neinvestiční účelová dotace – místní knihovna. 

  

Starosta předložil zastupitelům ke schválení neinvestiční účelovou dotaci, určenou pro místní knihovnu.  

 

Usnesení č. 4.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3007 – únor 2020, schválenou ZHMP, 

usnesením č. 14/38, ze dne 13.2.2020. Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci pro místní lidové knihovny, pro naši 

městskou část se jedná o částku ve výši 5.300,-Kč.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 5/ Úprava rozpočtu č. 3013 – Duben – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu 

hl. m. Prahy v roce 2019. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úprava rozpočtu č. 3013 – Duben – jedná se o ponechání 

nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019. 

 

Usnesení č. 5.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Úpravu rozpočtu č. 3013 – Duben, schválenou ZHMP, usnesením č. 15/22, ze dne 19.3.2020. Jedná se o 

ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty 

z rozpočtu HMP v roce 2019 (případně v předchozích letech). Pro naši městskou část se jedná o následující 

částky: 800.000,- Kč určených na akci: Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací. 

b) Částku ve výši 10 MIO Kč určených na akci: ZŠ Březiněves – projektová dokumentace.  

c) Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2018 a 

v předchozích letech. Pro naši MČ se jedná o následující finanční částky, v celkové výši: 22 010,50 tis. Kč. 

       Z toho se jedná o:  

- Úprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb ve výši 16.866,10 tis. Kč 

- Zasíťování pozemku 427/251 ve výši 2 554,20 tis. Kč 

- Čistírna vody pro rekreační rybník ve výši 64,50 tis. Kč 

- ZŠ Březiněves – PD ve výši 2 525,70 tis. Kč 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 6/ Úprava rozpočtu č. 3014 – duben – účelová dotace MČ hl.m. Prahy a JSDH na výdaje při řešení 

krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.  

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3014 – duben – , schválenou ZHMP usnesením č. 

15/24, ze dne 19.3.2020. Jedná se o účelovou dotaci MČ hl.m. Prahy a JSDH na výdaje při řešení krizové situace 

v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, pro naši městskou část byla schválena dotace v celkové výši 

598.000,- Kč, z toho byla na opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru určena finanční částka ve výši 

483.000,-Kč a dále částka ve výši 115.000,- Kč na činnost JSDH v souvislosti se zamezením šíření koronaviru.  

 

Usnesení č. 6.21/20  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3014 – duben – , schválenou ZHMP usnesením 

č. 15/24, ze dne 19.3.2020. Jedná se o účelovou dotaci MČ hl.m. Prahy a JSDH na výdaje při řešení krizové situace 

v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, pro naši městskou část byla schválena dotace v celkové výši 

598.000,- Kč, z toho byla na opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru určena finanční částka ve výši 

483.000,-Kč a dále částka ve výši 115.000,- Kč na činnost JSDH v souvislosti se zamezením šíření koronaviru.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

         

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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Bod č. 7/ Úprava rozpočtu č. 3015 – duben – poskytnutí účel. investiční dotace z rezervy pro MČ HMP 

v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020  - Bezbariérový přístup a sociální zázemí úřadu MČ Praha – Březiněves.  

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3015 – duben – poskytnutí účel. investiční dotace 

z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020  - Bezbariérový přístup a sociální zázemí úřadu MČ 

Praha – Březiněves.  

 

Usnesení č. 7.21/20  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3015 – Duben – schválenou ZHMP, usnesením 

č. 15/26, ze dne 19.3.2020. Jedná se o poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu 

hl. m. Prahy na rok 2020. Pro naši městskou část byla schválena finanční částka ve výši 3 MIO Kč, určenou na 

akci: Bezbariérový přístup a sociální zázemí úřadu MČ Praha – Březiněves.   

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů   

 

Bod č.  8/ Úpravy rozpočtu za 4/2020. 

 

Předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel předložil zastupitelům k projednání a ke schválení úpravy rozpočtu za 

4/2020.  

 

Usnesení č. 8.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 4/2020, dle předloženého znění.   

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.       

 

Pro:  9 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 9/ Záměr o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s předem známým zájemcem    

společností Březiněves a.s. . 

 

Starosta předložil zastupitelům záměr o uzavření smlouvy o zřízení služ služebnosti inženýrské sítě s předem 

známým zájemcem společností Březiněves a.s. a následné uzavření smlouvy. 

 

Usnesení č.  9.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Záměr uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve smyslu ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, s předem známým zájemcem: společností Březiněves a.s., 

se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1.  

 

Předmětem smlouvy je umístění inženýrských sítí – staveb – vodních děl: 

 

 „SO 301.1 – Kanalizace dešťová“ na pozemku č. parc. 427/89, zapsaném na LV 286 k. ú. Březiněves, u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, dle geometrického plánu č. 716-576/2019, vyhotoveného spol. 

GEOVIA s.r.o., pro vymezení rozsahu věcného břemene. 

  

„SO 302.1 – Kanalizace splašková“ na pozemku č. parc. 427/89, zapsaném na LV 286 k. ú. Březiněves, u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, dle geometrického plánu č. 717-576/2019 pro vymezení rozsahu 

věcného břemene.  

 

„SO 303.1 – Vodovody“  na pozemku č. parc. 427/89, zapsaném na LV 286 k.ú. Březiněves, u Katastrálního 

úřadu pro hlavní město Prahu, dle geometrického plánu č. 718-576/2019, pro vymezení rozsahu věcného 

břemene.  
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Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu za zřízení výše uvedené služebnosti dohodou 

na částku ve výši 3000,- Kč bez DPH.  

 

 

 

 

Tento záměr byl dle § 36 zákona č. 131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

zveřejněn od 9.3.2020 do 24.3.2020. 

      

Pro:  9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Březiněves, Technická infrastruktura parcely č. 427/251 Praha, 

Březiněves, SO 301.1 Kanalizace dešťová, SO 302.1 – Kanalizace splašková, SO 303.1 – Vodovody, se 

společností Březiněves, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1. 

   Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy. 

   Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 10/ Servisní smlouva se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s., se sídlem Hálova  47/12, 

Praha – Satalice.  

 

Usnesení č. 10//21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo servisní smlouvu č. GDS/ZE190015/S 009, se společností GEMOS 

DOPRAVNÍ, a.s., Hálova 47/12, Praha .- Satalice. Předmětem smlouvy je správa a servis ukazatelů rychlosti GEM 

CDU 2605 ZEUS. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Bod č. 11/ Výsledky výběrového řízení na VZ: Centrum sociálních služeb Březiněves – přístavba a stavební   

úpravy objektu A a areálové plochy.  

 

Starosta předložil ke schválení výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku: Centrum sociálních služeb 

Březiněves – přístavba a stavební úpravy objektu A a areálové plochy, na jejichž základě stavební komise 

doporučila společnost Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, která jako jediná z poptávaných 

společností doručila řádně v termínu cenovou nabídku ve výši 1.076.900,- Kč vč. DPH.  

Poptány byly společnosti:  

Energy Benefit Centre a.s., Křenova 138/3 

JIKA – CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, Hradec Králové 

Design 4 – projekty staveb, s.r.o., Sokolskán 1183/43, Liberec 

 

Usnesení č. 11.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 

438/3, Praha 6, ve výši 1.076.900,- Kč vč. DPH na veřejnou zakázku: Centrum sociálních služeb Březiněves – 

přístavba a stavební úpravy objektu A a areálové plochy (Úpravy PD ve stupni pro společné povolení, zajištění 

inženýrských služeb, vypracování PD pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu pro provedení stavby). 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert, Ph.D. 
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Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 2 hlasy (Mgr. Zdenka Chaloupecká, Mgr. Martin Převrátil) 

 

 

Bod č. 12/  Veřejná zakázka na akci: Zpracování dokumentace pro zadání stavby projektu: Bezbariérový  

přístup a sociální zázemí úřadu MČ Praha – Březiněves. 

a) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace. 

b) Stanovení členů výběrové komise. 

 

Předseda stavební komise, Ing. David Albert, Ph.D. předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Výzvu 

k podání nabídek a zadávací dokumentaci a požádal přítomné zastupitele o schválení členů výběrové komise.  

 

 

 

Usnesení č. 12.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Výzvu k podání nabídek na VZ: Zpracování dokumentace pro zadání stavby projektu „Bezbariérový 

přístup a sociální zázemí úřadu MČ Praha – Březiněves. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Zdenka Chaloupecká) 

 

b) Výběrovou  komise ve složení: Ing. David Albert Ph.D., Petr Petrášek, Mgr. Martin Převrátil.  

Náhradníci : Ing. Martin Javorník, Ing. Jiří Haramul, Zdeněk Korint.   

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Zdenka Chaloupecká)  

 

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

 

 

Bod č. 13/ Přesunutí plánovaného ozdravného pobytu dětí do Egypta na rok 2021 z důvodu pandemie   

onemocnění vyvolaného novým koronavirem (COVID-19).  

 

Starosta Ing. Jiří Haramul navrhl zastupitelům schválit zrušení plánovaného ozdravného pobytu dětí do Egypta na 

rok 2021 z důvodu pandemie onemocnění vyvolaného novým koronavirem COVID-19. 

 

Usnesení č. 13.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zrušení plánovaného ozdravného pobytu dětí v Egyptě, na základě 

uzavřené smlouvy s CK EXIM TOURS a.s., se sídlem Revoluční 23, Praha 1, z důvodu pandemie onemocnění 

vyvolaného novým koronavirem  (COVID-19). Pobyt se měl uskutečnit v termínu od 3.7. do 10.7. 2020 v oblasti 

Egypt - Hurghada – Caribbean World 5*.  

 

Příspěvek na děti ve výši 3.000,- Kč, určený na organizované pobyty dětí  s TP v MČ Praha – Březiněves, které byly 

v letošním roce přihlášeny na ozdravný pobyt, jsou oprávněni zákonní zástupci čerpat dle kritérií, stanovených 

usnesením č. 7.16/19 ZMČ Praha – Březiněves, ze dne 27.11.2019.    

 

V případě, že se v letošním roce jedná o přihlášené dítě, které posledním rokem splňuje kritéria účasti na ozdravném 

pobytu (dítě do 15 let věku), bude umožněno jeho zákonnému zástupci přihlásit své dítě na ozdravný pobyt ještě v 

následujícím roce, za předpokladu, že se pobyt uskuteční.  

 

Úkol:   Informovat zákonné zástupce přihlášených dětí na ozdravný pobyt do Egypta. 

Zodpovídá:     Lenka Ludvíková Bortlová 

  Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Pro:  9 hlasů 
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Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Bod č. 14/ Žádosti nájemců spol.  FitPULS s.r.o., Czech Outdoor s.r.o. a restaurace Trattoria  Famiglia o 

snížení, případné prominutí plateb nájemného do doby odvolání vyhlášeného  nouzového stavu vládou ČR,   

v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. 

 

Na základě žádostí nájemců: spol.  FitPULS s.r.o., Czech Outdoor s.r.o. a restaurace Trattoria  Famiglia o snížení, 

případné prominutí plateb nájemného do doby odvolání vyhlášeného  nouzového stavu vládou ČR,   

v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 zastupitelstvo přijalo následující usnesení: 

 

Usnesení č. 14.21/20 

Nájemcům, kteří zažádali o snížení, případné prominutí plateb nájemného do doby odvolání vyhlášeného nouzového 

stavu vládou ČR, v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, zastupitelstvo schvaluje odklad plateb nájmů bez 

sankce, či úroků za pozdní platbu, a to po celou dobu trvání vládních nařízení – tzn. uzavření nebo omezení 

provozoven. Po skončení nouzového stavu budou jednotlivé žádosti individuálně vypořádány, ve smyslu možného 

prominutí nájmu po stanovenou dobu anebo možného snížení nájmu po dále stanovenou dobu, a to zejména 

v závislosti na druhu podnikání a doby náběhu provozu k obvyklému stavu. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

V 17:30 hod. se dostavil Mgr. Tomáš Sekera, který informoval přítomné zastupitele o sporu  

 

Bod č. 15/ Různé. 

a)  Informace o stavu právního sporu se společností Swietelsky stavební s.r.o.  . 

 

  Mgr. Tomáš Sekera, MBA, informoval přítomné zastupitele o aktuálním stavu právního sporu se společností    

  Swietelsky stavební s.r.o. a následně přítomným sdělil, že čekáme na stanovisko právního oddělení MHMP.  

 

b)  Žádosti o schválení a vypořádání zůstatků dotací přidělených zřizovatelem příspěvkové  

 organizaci CSSB v roce 2019. 

 

  Předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení žádosti Centra   

  sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, o schválení a vypořádání zůstatků dotací přidělených  

  zřizovatelem příspěvkové organizaci CSSB v roce 2019. 

 

Starosta, Ing. Jiří Haramul, před projednáním tohoto bodu uvedl, že z důvodu možného střetu zájmů nebude hlasovat.  

 

Usnesení č. 15.21/20  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Ponechání zůstatku dotace přidělené na provoz na rok 2019, ve výši 683.653,97 Kč příspěvkové organizaci 

Centrum sociálních služeb Březiněves. Zůstatek ve výši 40%  bude použit do fondu odměn a 60% do fondu 

rezerv Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

b) Ponechání zůstatku přidělené investiční dotace na rok 2019, ve výši 1000,- Kč příspěvkové organizaci 

Centrum sociálních služeb Březiněves. Zůstatek ve výši 1000,- Kč bude použit do fondu rezerv Centra 

sociálních služeb, příspěvkové organizace 

 

Pro:  8 hlasů 

Pro:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů   
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Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru. 

 

c) 1. Úprava rozpočtu č. 3022 – duben 2020 – finanční prostředky na provoz jednotek Sboru   

      dobrovolných hasičů. 

        2.   Úprava rozpočtu č. 3028 – duben 2020 – financování rekonstrukcí a výstavby hasičských zbrojnic  

           a nákup požádní techniky pro SDH v roce 2020. 

 

Usnesení č. 16.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Úpravu rozpočtu č. 3022 – duben 2020, schválenou ZHMP usnesením č. 16/13 ze dne 16.4.2020 – finanční 

prostředky určené na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Pro naši městskou část se jedná o částku 

ve výši 315.000,-Kč (115.000,- základní příspěvek, 200.000,-Kč určených na opravu techniky – CAS 20 

Scania, DA Ford Transit, Revize DT).   

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

  

b) Úpravu rozpočtu č. 3028 – duben 2020, schválenou ZHMP usnesením č. 16/14, ze dne 16.4.2020 – 

poskytnutí účelových investičních dotací městským částem na financování rekonstrukcí a výstavby 

hasičských zbrojnic a nákup požární techniky pro SDH v roce 2020. Pro naši městskou část se jedná o 

částku ve výši 935.000,-Kč určených na dovybavení JSDH Březiněves.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

d)    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s., se  

   sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, v rámci akce: Praha 8 – Ďáblice, AKROS, Ďáblická, 

   DTS, kVN, kNN. 

 

Usnesení č. 17.21/20 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

s PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, v rámci akce: Praha 8 – Ďáblice, AKROS, Ďáblická, 

DTS, kVN, kNN. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

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

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Předsedkyně sociální komise, Zdeňka Maděrová, požádala o přesunutí finančních prostředků z rozpočtu své komise 

na příští rok. Na základě tohoto požadavku se zastupitelé shodli na tom, že akce, které byly plánovány na letošní rok 

a z důvodu pandemie koronaviru nemohly být realizovány, se přesouvají na rok 2021 a v rámci rozpočtu na rok 

2021 tak bude možné potřebné finanční prostředky požadovat.   

 

 

 

 

                  Zdeněk Korint                     Ing. Jiří Haramul 

          1.  místostarosta MČ Praha – Březiněves                                        starosta MČ Praha – Březiněves 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:00 hod. 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Zdeněk Korint  
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 Petr Petrášek 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na středu 13.5.2020 od 17:30 hod.  


