
MČ PRAHA – BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

Program zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
            Číslo:                    33 

   Datum :   31.03.2021 

S V O L Á V Á M 
 

33. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves, 
 

na den 7.4.2021, od 17:30 hod., do kanceláře starosty. 

Návrh programu: 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 32. 

zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Schválení záměru na prodej pozemku parc. č. 512, k.ú. Březiněves. 

3) Vítězná nabídka na koupi pozemku parc. č. 512, k.ú. Březiněves a uzavření Smlouvy o 

převodu vlastnictví nemovité věci.   

4) Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 511, k. ú. Březiněves, stanovení členů 

komise.  

5) Výsledky výběrového řízení na VZ: „Dodávka a instalace přístupového systému a turniketu, 

branky a kontejneru pro obsluhu“.  

6) Výsledky výběrového řízení na VZ: „Interiérový architekt ZŠ“. 

7) Výsledky výběrového řízení na VZ: „Projektová dokumentace rekonstrukce stávajícího 

objektu B CSSB – DSP“. 

8) Cenové nabídky na nákup příslušenství k traktoru – mulčovač. 

9) Veřejnoprávní smlouva s Hl. m. Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, o poskytnutí 

dotace z Programu podpory registrovaných sociálních služeb určených pro poskytovatele 

sociálních služeb. 

10) Smlouva se společností PREdistribuce, se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 o připojení 

lokality: Na poli, parcela 427/251, Praha – Březiněves.  

11) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemků, parc. č. 20/1 a 20/2, zapsaných na LV 321, 

k.ú. Březiněves u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, a příslušenství pozemků – 

skladovací buňku (kiosek) ve sportovně-rekreačním areálu, na letní sezóny 2021, 2022 a 

2023. 

12) Úprava rozpočtu č. 3010 – březen: ponechání nevyčerpaných účelových prostředků. 

13) Úprava rozpočtu č. 3012 – březen: změna účelu investiční dotace z akce: Bezbariérový 

přístup a soc. zázemí ÚMČ na akci: Úprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb.  

14) Úprava rozpočtu za 3/2021. 

15) Smlouva o příspěvku na občanskou vybavenost obce – Michal Fišer, Praha 8.   

16) Smlouva o příspěvku na občanskou vybavenost obce – Radomír Nepil, Praha 8. 

17) Smlouva o spolupráci – Mgr. Jan Bunča, Praha 8. 

18) Ocenění JSDH Praha – Březiněves za práci při pandemii koronaviru – COVID 19. 

19) a)  Závazek MČ Praha – Březiněves k úhradě 25% způsobilých výdajů z obdržené dotace – 

      finanční podpora z MPSV v rámci Výzvy č. 10 k programu 013 310 Rozvoj a obnova  

      materiálně technické základny soc. služeb 2016-2022. 

b) Závazek MČ Praha – Březiněves k úhradě 25% způsobilých výdajů z obdržené dotace – 

finanční podpora z MPSV v rámci Výzvy č. 11 k programu 013 310 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny soc. služeb 2016-2022. 

20) Různé. 

 
            Ing. Jiří Haramul 

                    starosta MČ Praha - Březiněves 


