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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 15.09.2021 
Usnesení č. 1.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 38. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

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

místostarostu Zdeňka Korinta.                                      

c) Plnění usnesení z 37. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.38/21 

ZMČ Praha projednalo a schválilo Smlouvu o převodu správy majetku č. INO/01/01/001991/2021 s Hlavním 

městem Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Předmětem smlouvy je movitá věc – osobní 

motorové vozidlo značky Škoda Octavia., r. v. 2010. Zůstatková cena majetku byla na základě znaleckého 

posudku stanovena na částku ve výši 117.000,- Kč. 

Zastupitelé pověřili starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: místostarosta Petr Petrášek.  

 

Usnesení č. 3.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výši 643.807,16 

Kč vč. DPH od společnosti ABP holding, a.s., se sídlem Thámova 21/34, Praha 8, IČ: 48587991, na veřejnou 

zakázku: „Stavební úpravy ul. K Březince a v okolí MŠ vedoucí k zamezení negativních vlivů přívalových 

srážek. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

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

 

Usnesení č. 4.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídek na VZ malého rozsahu: „Projektová 

dokumentace odstranění stavby Na Hlavní č. p. 13“. Přijaté nabídky posoudí členové stavební komise. Předseda 

Ing. David Albert, PhD., dále doporučí zastupitelům nejvhodnější nabídku k následnému schválení.  

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

 

Usnesení č. 5.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k VZ malého 

rozsahu:„Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves – komunikace K Březince“. Přijaté nabídky 

posoudí členové stavební komise. Předseda Ing. David Albert, PhD., dále doporučí zastupitelům nejvhodnější 

nabídku k následnému schválení.  

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

 

Usnesení č. 6.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Dodatek ke Smlouvě o dílo k provedení stavby „Centrum 

sociálních služeb Březiněves – přístavba a stavební úpravy objektu a areálové plochy“ uzavřené se společností 

ABP HOLDING a.s., se sídlem Thámova 21/34, 186 00 Praha 8. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  
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Usnesení č. 7.38/21  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Záměr na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. VV/G33/09574/1323745, s předem známým 

zájemcem: společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, oprávněným 

provozovatelem distribuční soustavy v elektroenergetice na území vymezeném licencí Energetického 

regulačního úřadu č. 120504769. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.  

 
Předmětem smlouvy je vybudování podzemního vedení 1 NN a telekomunikačního vedení, na pozemcích 

parc č. 426/68, 426/69, 426/86, 426/106 a 426/115 v k. ú. Březiněves, zapsaných na LV č. 321 pro k.ú. 

Březiněves, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha, ve 

vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví obce: MČ Praha – 

Březiněves.    

 

Součást distribuční soustavy je liniovou stavbou ve smyslu § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 563/414/2012, schváleném KÚ pro hlavní 

město Prahu, dne 25.10.2012, pod č. 4214/2012. 

 

Výše náhrady za zřízení věcného břemene se sjednává dohodou ve výši 24.900,- Kč, bez DPH.  

 

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

      zveřejněn od 25.08.2021 do 14.09.2021. 

 

b) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. VV/G33/09574/1323745 se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem 

Praha 5, Svornosti 3199/19a. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 8.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 2085, schválenou usnesením č. 2046 RHMP 

ze dne 30.8.2021 . Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV – 100% 

mimořádné dotace určené jednotlivým sociálním službám, která byla poskytnuta v rámci dotačního titulu na 

sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 (Program podpory 

E). Pro Centrum sociálních služeb Březiněves, příspěvkovou organizaci, se jedná o částku ve výši 95 000,- Kč. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 9.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 9/2021, dle předloženého znění.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 10.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3067, schválenou usnesením č. 29/24 

ZHMP, ze dne 9.9.2021. Jedná se o navýšení neinvestiční dotace ke kompenzaci negativních vlivů souvisejících 

s provozem skládky komunálního odpadu MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves  o inflaci roku 2020 

(dle ČSÚ 3,2%). Pro naši městskou část byla stanovena částka ve výši 344 000,- Kč.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 11.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 2091, schválenou usnesením č. 29/107 

ZHMP, ze dne 9.9.2021. Jedná se o uvolnění neinvestiční účelové dotace z MPSV – podpora registrovaných 

sociálních služeb poskytovaných občanům hl m. Prahy pro rok 2021. Jedná se o druhou splátku, pro Centrum 

sociálních služeb Březiněves, příspěvkovou organizaci se jedná o částku ve výši 52 800,- Kč.   

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 12.38/21 

Úpravu rozpočtu č. 3077, schválenou usnesením č. 29/104 ZHMP, ze dne 9.9.2021. Jedná se o uvolnění účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu HMP, určené na dofinancování Programu podpory registrovaných sociálních 

služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy. Pro naši městskou část se jedná o částku ve výši 98.000,- pro 

Centrum sociálních služeb Březiněves, příspěvkovou organizaci, na pečovatelskou službu.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  
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Usnesení č. 13.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 2086, schválenou usnesením č. 2047 RHMP, 

ze dne 30.8.2021. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV. Pro naši MČ se jedná o částku ve 

výši 329 270,- Kč pro Centrum sociálních služeb – pečovatelská služba. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 14.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Usnesení č. 14.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu se Základní školou Hrušky, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Hlavní 94, 691 56 Hrušky, ve výši 103.000,- Kč. Finanční dar je určen na odstraňování 

následků živelné pohromy, která poškodila Základní školu Hrušky a její vybavení, dále na školní potřeby žáků 

školy.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta. 

 

Usnesení č. 15.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o příspěvku na občanskou vybavenost obce ve výši 

100.000,- Kč s Ing. Petrem Kučerou a MDDr. Nelou Kučerovou, oba bytem Zakšínská 627/1, Praha 9 – 

Střížkov. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

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

 

Usnesení č. 16.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku na grafické práce, velkoplošný tisk, tisk 

letáků, tisk bannerů na akci: BřeziněFest 2021 ve výši 51.588,- Kč bez DPH od společnosti M.S.A. production 

s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IČ: 27423717. 

Zodpovídá: Petr Petrášek, místostarosta. 

 

Usnesení č. 17.38/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Nájemní smlouvu č. 61N21/01 s Česká republika – Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov. Předmětem smlouvy je pozemek parc. č. 429/21 v k. ú. 

Březiněves o výměře 10 595 m2. Část pozemku tvoří sportovní hřiště se zázemím a další část pozemku tvoří 

místní komunikace.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zdeněk Korint                                   Ing. Jiří Haramul 

místostarosta MČ Praha – Březiněves                                            starosta MČ Praha – Březiněves 

 


