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MČ PRAHA – BŘEZINĚVES  

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

Městská část Praha – Březiněves  

Zastupitelstvo městské části 

 
Přehled přijatých usnesení na zasedání zastupitelstva 

dne 09.06.2021 
 

Usnesení č. 1.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 35. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdenku Chaloupeckou                                 

a Ing. Martina Javorníka.                                                                                        

c) Plnění usnesení z 34. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.35/21  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:  
a) Záměr pronajmout na sezónu – léto 2021 (od 15.6.2021 do 15.9.2021) 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, případnému zájemci s příslušným živnostenským 

oprávněním, který si zajistí v rámci pronájmu mobilní stánek pro poskytování služeb obyvatelstvu – příprava 

a prodej občerstvení, dle platných předpisů, dále sociální zařízení a sprchu.  

 
Jedná se o pronájem části pozemků parc. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 15 m2, parc. č.  20/2 ostatní plocha 

o výměře 50 m2 a dále příslušenství pozemků, jímž je skladovací buňka (kiosek), vedená v inventarizačním 

soupisu majetku pronajímatele pod ev. č. MU97/00, sociální zařízení vedené v majetku pronajímatele pod ev. 

č. MC 2500000053 a sprchu vedenou v majetku pronajímatele pod ev. č. MU25E0005071. Výše nájemného, 

bez plateb za energie a média, je pro uvedené účely stanovena na sezónu 2021 (od 15.6.2021 do 15.9.2021) v 

minimální výši 90.000,-Kč vč. DPH za sezónu. 

 

Úhrada nájemného proběhne ve dvou splátkách, 50 % z celkové částky k 15.6.2021 a 50 % z celkové částky 

k 31.7.2021, vždy na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem. 

 
Spolu s nájemným za prostor sloužící k podnikání je nájemce povinen platit pronajímateli měsíční paušální 

částky za elektrickou energii ve výši 4.000,-Kč, vč. DPH a paušální částku měsíčně za vodné a stočné ve výši 

1000,-Kč, vč. DPH.  

 

Zájemci mohou své nabídky doručit na adresu úřadu v zalepené obálce s označením: „Pronájem kiosku“, 

nejpozději 31.5.2021. 

 

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

zveřejněn od 6.5.2021 do 31.5.2021. 

 

Jelikož se však z technických důvodů – vybudování nového vstupu – turniketů,  do sportovně-rekreačního 

areálu, nepodaří otevřít v původně plánovaném termínu, tj. od 15.6.2021, ale až od 1.7.2021, zastupitelstvo 

schvaluje, že bude v uzavírané smlouvě upravena poměrná část výše nájmu a termíny splatnosti, dle 

aktuálního otevření sportovně-rekreačního areálu.  

 

Zodpovídá: Zdeněk Korint, Petr Petrášek. 
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b) Smlouvu o nájmu pozemků a prostor sloužících k podnikání se společností Sahama spol. s.r.o., Mělnická 515, 

250 65 Líbeznice, IČ: 27213048.   

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Úkol:  Zdeněk Korint, Petr Petrášek, kteří  zajistí aktuální úpravu a uzavření smlouvy s nájemcem. 

Zodpovídá: Zdeněk Korint, Petr Petrášek. 

 

Usnesení č. 3.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

Vstupné pro osoby bez TP v MČ Praha – Březiněves do sportovně-rekreačního areálu v letní sezóně 2021, platné 

od 1.7.2021:  

 

Dospělá osoba:     120,-Kč  po 16.00 hod. 80,-Kč  

Senior 65+           80,-Kč   po 16.00 hod.  40,-Kč 

Dítě od 6 let do 15 let     80,-Kč  po 16.00 hod.  40,-Kč 

Dítě do 6 let:          zdarma   po 16.00 hod. zdarma 

Pro dospělé osoby a děti s TP v MČB je vstup do sportovně-rekreačního areálu v letní sezóně 2021 ponechán 

zdarma.  

 

Ceny sportovišť: 

Beach volejbalové hřiště:  200,-Kč/hod. 

Multifunkční fotbalové hřiště:: 600,-Kč/hod. 

Pro osoby s TP v MČB – zdarma. 

   V rámci uhrazeného vstupu do sportovně-rekreačního areálu jsou sportoviště pro jednotlivce zdarma.  

Zodpovídá: Petr Petrášek, místostarosta a předseda komise pro oblast sportu a volného času. 

 

Usnesení č. 4.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější cenové nabídky ve výši 

420 000,- Kč bez DPH na veřejnou zakázku: „„Zpracování a administrace žádostí o dotace ZŠ Březiněves “,  

kterou dodala společnost Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, IČ: 29029210 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD, předseda stavební komise. 

 

Usnesení č. 5.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 3033 – červen, schválenou ZHMP usnesením 

č. 27/34 ze dne 27.5.2021. Jedná se o uvolnění finančních prostředků ve výši 345.000,- Kč z rozpočtu hl.m. 

Prahy určených na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru. 

 

Usnesení č. 6.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 2045 – červen, schválenou RHMP 

usnesením č. 1285 z 31.5.2021. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, pro naši MČ ve výši 154 539,- Kč, ze 

státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021, určenou na odměny zaměstnanců sociálních 

služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru. 

 

Usnesení č. 7.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo, cenovou nabídku společnosti ABP HOLDING a.s., Thámova 

21/34, Praha 8, ve výši 566 596,46 Kč vč. DPH, na rekonstrukci systému ochranné sítě. Jedná se o opravu na 

základě zjištěného havarijního stavu oplocení za brankou fotbalového hřiště, dle přiložené Technické zprávy 

stavebně konstrukčního řešení vypracovaného Ing. Petrem Šimákem, Praha 10. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD., předseda stavební komise. 

 

Usnesení č. 8.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti VAZNÍKY  VABO   s.r.o.,    

Husinecká 903/10, Praha 3, IČ: 08768731, ve výši 167.963,73 Kč vč. DPH na opravu fasády na objektu Na 

Hlavní 2 a Na Hlavní 3, Praha – Březiněves.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  
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Usnesení č. 9.35/21  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Březiněves, Mgr. 

Martině Štolcové, za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období - 1. pololetí kalendářního 

roku 2021, a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení. 

Odměna bude uhrazena ze mzdových prostředků v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Usnesení č. 10.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 6/2021, dle předloženého znění. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 11.35/21  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Daň z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2020. Za 

MČ Praha – Březiněves se jedná o odvod podílu ve výši 2 814 696,44 Kč. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru. 

 

Usnesení č. 12.35/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo odsvěření stavby č. 3689 „Technická infrastruktura parcely č. 

427/251 v k. ú. Březiněves. Kolaudační rozhodnutí stavby vydal ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a 

stavby, pod č.j. MCP8 343124/2019 ze dne 4.11.2019. Předmětem je vodovod pro veřejnou potřebu a kanalizace 

(oddílná splašková, oddílná srážková) pro veřejnou potřebu.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zdeněk Korint                                   Ing. Jiří Haramul 

místostarosta MČ Praha – Březiněves                                            starosta MČ Praha – Březiněves 

 


