
 

MČ PRAHA – BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

Program zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 

 
            Číslo:                    32 

   Datum :   03.03.2021 

 

S V O L Á V Á M 
 

32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves, 
 

na den 10.03.2021, od 17:30 hod., do kanceláře starosty. 

 

Návrh programu: 

 

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

   z 31. zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Schválení záměru na prodej pozemku parc. č. 513, k.ú. Březiněves.  

3) Vítězná nabídka na koupi pozemku parc. č. 513, k.ú. Březiněves a uzavření Smlouvy o  

převodu vlastnictví nemovité věci.  

4) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 512, k.ú. Březiněves, stanovení členů  

komise.  

5) Inflace za rok 2020. 

6) Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 519, zapsaného na LV 321 pro obec Praha, k. ú. 

Březiněves. 

7)  Veřejná zakázka na akci: „Dodávka a instalace přístupového systému a turniketu, branky a   

 kontejneru pro obsluhu“.    

a) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace.  

b) Stanovení členů výběrové komise.  

8)  Příkazní smlouva se společností AAA zakázky s.r.o., se sídlem společnosti: U Kamýku   

 284/11, 142 00 Praha 4, na VZ „Dodávku a instalaci přístupového systému a turniketu,  

 branky a kontejneru pro obsluhu.  

9) Veřejná zakázka na akci:  „Interiérový architekt ZŠ“. 

a) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace.  

b) Stanovení členů výběrové komise.  

10)  Příkazní smlouva se společností AAA zakázky s.r.o., se sídlem společnosti: U Kamýku   

 284/11, 142 00 Praha 4, na VZ „Interiérový architekt ZŠ“. 

11)  Veřejná zakázka na akci: „Projektová dokumentace rekonstrukce stávajícího objektu B  

 CSSB – DSP“. 

a) Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace.  

b) Stanovení členů výběrové komise.  

12)  Příkazní smlouva se společností AAA zakázky s.r.o., se sídlem společnosti: U Kamýku   

 284/11, 142 00 Praha 4, na VZ „Projektová dokumentace rekonstrukce stávajícího objektu    

 B  CSSB – DSP“. 

13)  Úprava rozpočtu č. 2002 – únor – uvolnění neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP –    

 podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům HMP pro rok 2021. 

 



14)  Úprava rozpočtu č. 3004 – únor – poskytnutí účelových investičních dotací z rezervy pro  

 MČ HMP v rozpočtu HMP na rok 2021. 

15)  Úprava rozpočtu č 3008 – únor - uvolnění neinvestiční účelové z rozpočtu HMP – místní   

 knihovna. 

16)  Úpravy rozpočtu za 2/2021. 

17)   Nájem společnosti fitPULS s.r.o., U Parku 381/1, Praha 8. 
18)  Různé. 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Haramul 

       starosta MČ Praha - Březiněves 


