
MČ PRAHA – BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

Program zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 

 
            Číslo:                    35 

   Datum :   02.06.2021 

S V O L Á V Á M 
 

35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves, 
 

na den 9. 6. 2021, od 17:30 hod., do kanceláře starosty. 

 

Návrh programu: 

 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 34. 

zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

2) a) Záměr na pronájem části pozemků parc. č. 20/1 a 20/2, zapsaných na LV 321 k.ú.   

      Březiněves u Katastrálního pro hl. m. Prahu a příslušenství pozemků – skladovací buňky  

      (kiosek) ve sportovně-rekreačním areálu. 

b) Smlouva na pronájem části pozemků parc. č. 20/1 a 20/2 zapsaných na LV 321 k.ú.       

             Březiněves u Katastrálního pro hl. m. Prahu a příslušenství pozemků – skladovací buňky  

             (kiosek) ve sportovně-rekreačním areálu. 

3)    Vstupné do sportovně-rekreačního areálu v letní sezóně 2021, platné od 1.7.2021. 

4)    Výsledky výběrového řízení na Výběrové řízení na VZ „Zpracování a administrace žádostí o  

        dotace ZŠ Březiněves “ 

5)   Úprava rozpočtu č. 3033 – červen – finanční prostředky určené na provoz JSDH. 

6)   Úprava rozpočtu č. 2045 – červen – odměny zaměstnanců sociálních služeb. 

7)   Oprava oplocení za brankou fotbalového hřiště parc. č. 253/1, k. ú. Březiněves.  

8)   Cenové nabídky na opravu části fasády na objektu Na Hlavní 2 a Na Hlavní 3, Praha –  

  Březiněves.  

9)   Stanovení odměn ředitelce MŠ za 1. pololetí 2021. 

10)  Úpravy rozpočtu za 6/2021. 

11)  Různé: 

a) Informace o kompletním vyčištění vodního koryta Třeboradického potoka včetně vyústění  

odtoku dešťové kanalizace na území Březiněvsi (za sportovně-rekreačním areálem k ČOV). 

b) Informace o provedené údržbě pozemku parc. č. 427/251 – úprava plochy mulčováním. 

c) Informace o průběhu stavebních prací na objektu Centra sociálních služeb Březiněves  

     včetně spolupráce s interiérovým architektem.  

d) Informace o průběhu projektových prací na územním rozhodnutí pro výstavbu Základní  

     školy Březiněves včetně spolupráce s interiérovým architektem.  

e) Zahájení přípravných prací na osvětlení dětského hřiště v ul. U Parku.  

f) Informace o přípravách zřízení zdravotního střediska v objektu Na Hlavní 14/41 a získání  

     praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti.  

g) Aktuální informace o připravované akci: Rekonstrukce autobusových zastávek Na Hlavní.  

h) Cenová nabídka na pobyt v lázních pro seniory. 

 

 

              Ing. Jiří Haramul 

                    starosta MČ Praha - Březiněves 


