MČ PRAHA - BŘEZINĚVES
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8
Zápis z 39. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves
Číslo:
Datum:

39
20.10.2021

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul.
Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny.
Omluveni: Zdenka Chaloupecká.
Program:
1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 38. zasedání
ZMČ Praha – Březiněves.
2) Výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Projektová dokumentace odstranění
stavby Na Hlavní č. p. 13“.
3) Zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Centrum zdravotních a sociálních služeb
Březiněves – komunikace K Březince“.
4) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Komplexní údržba dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území
Městské části Praha – Březiněves“.
5) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“.
6) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: „Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb
souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování odborného poradenství v oblasti
veřejných zakázek“.
7) Smlouva o bezúplatném převodu majetku s org. složkou státu ČR – HZS se sídlem Sokolská 62, Praha
2.
8) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/001526/2021 s Hlavním městem Praha, se
sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1.
9) Úprava rozpočtu č. 2101 – září – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí, určená na výdaje
vzniklé v souvislosti s konáním voleb do PS Parlamentu ČR v roce 2021.
10) Plán zimní údržby 2021/2022.
11) Úpravy rozpočtu za 10/2021.
12) Různé.
a) Nájemní smlouva se společností PVK a.s., se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10.
b) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání s Centrem zdravotních a sociálních služeb
Březiněves, příspěvkovou organizací.
Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 38.
zasedání ZMČ Praha – Březiněves.
Starosta předložil program 39. zasedání zastupitelům ke schválení.
Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. David Albert,
PhD. a 1. místostarosta Zdeněk Korint.
Usnesení č. 1.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Program 39. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele Ing. Davida Alberta PhD. a 1. místostarostu Zdeňka
Korinta.
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Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Plnění usnesení z 38. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.
Bod č. 2/ Výsledky VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Projektová dokumentace
odstranění stavby Na Hlavní č. p. 13“.
Předseda stavební komise, Ing. David Albert PhD., předložil k projednání a ke schválení nejvhodnější cenovou
nabídku ve výši 447.700,- Kč vč. DPH od společnosti Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3,
160 00 Praha 6, IČ: 29029210, na veřejnou zakázku: „Projektová dokumentace odstranění stavby Na Hlavní
č.p.13“.
Usnesení č. 2.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výši výši 447.700,Kč vč. DPH od společnosti Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 160 00 Praha 6, IČ: 29029210,
na veřejnou zakázku: „Projektová dokumentace odstranění stavby Na Hlavní č.p.13“.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD, předseda stavební komise.
Pro:
Proti:
Zdržele se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 3/ Zrušení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Centrum zdravotních a sociálních
služeb Březiněves – komunikace K Březince“.
Předseda stavební komise, Ing. David Albert PhD., předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení na VZ: Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves – komunikace K Březince.
Výběrové řízení se ruší z administrativních a procesních důvodů.
Usnesení č. 3.39/21
ZMČ Praha projednalo a schválilo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na VZ malého rozsahu: Centrum
zdravotních a sociálních služeb Březiněves – komunikace K Březince. Výběrové řízení se ruší z administrativních
a procesních důvodů.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Zodpovídá: Ing. David Albert, PhD, předseda stavební komise.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 4/ Veřejná zakázka malého rozsahu: „Komplexní údržba dřevin a ostatní zeleně nacházející se na
území Městské části Praha – Březiněves“.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k VZ
malého rozsahu zadávané mimo režim zákona: „Komplexní údržba dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území
Městské části Praha – Březiněves“.
Usnesení č. 4.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Výzvu k podání nabídek na VZ malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona: „Komplexní údržba dřevin a
ostatní zeleně nacházející se na území Městské části Praha – Březiněves.
Pro:
6 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
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b) Členy výběrové komise ve složení: Ing. David Albert, PhD., Ing. Jiří Haramul a Zdeněk Korint.
Náhradníci: Ing. Jan Vocel, Zdeňka Maděrová.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 5/ Veřejná zakázka malého rozsahu: „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k VZ
malého rozsahu zadávané mimo režim zákona: „Technická podpora Městské části Praha – Březiněves“.
Usnesení č. 5.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Výzvu k podání nabídek na VZ malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona: „Technická podpora Městské
části Praha – Březiněves.“
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Členy výběrové komise ve složení: Ing. Jiří Haramul, Ing. David Albert, PhD. a Ing. Jan Vocel.
Náhradníci: Zdeňka Maděrová, Petr Petrášek.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

K bodu č. 6/ Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: „Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb
souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování odborného poradenství v oblasti
veřejných zakázek“.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k VZ
malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona: „Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících
s administrací zadávacích řízení včetně poskytování odborného poradenství v oblasti veřejných zakázek“.
Usnesení č. 6.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k VZ malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona:
„Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně
poskytování odborného poradenství v oblasti veřejných zakázek“. Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Členy výběrové komise ve složení: Ing. Jiří Haramul, Ing. David Albert, PhD. a Ing. Jan Vocel.
Náhradníci: Zdeňka Maděrová, Petr Petrášek.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
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K bodu č. 7/ Smlouva o bezúplatném převodu majetku s Česká republika – hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Česká
republika – hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy.
Usnesení č. 7.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j. HSAA 7578-4/2019
s Česká republika – hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, se sídlem Sokolská 62, Praha 2. Jedná se o
majetek státu, který je pro plnění svých úkolů ve smyslu § 14 odst. 7 zákona o majetku státu trvale nepotřebným.
Zároveň ale jeho stav umožňuje další využití jinými organizačními složkami státu nebo státními organizacemi.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Petr Petrášek, 2. místostarosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

K bodu č. 8/ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/82/03/001526/2021 s Hlavním městem Praha,
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
DOT/82/03/001526/2021 s Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1.
Usnesení č. 8.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,
DOT/82/03/001526/2021 s Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Jedná se o dotaci ve
výši 98 000,- Kč, určenou na pečovatelskou službu pro Centrum sociálních služeb Březiněves, p.o.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

K bodu č. 9/ Úprava rozpočtu č. 2101 – září – účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí, určená na
výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do PS Parlamentu ČR v roce 2021.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům ke schválení úpravu rozpočtu. Jedná se o
účelovou neinvestiční dotaci z MF ve výši 51 000,- Kč, určenou na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb
do PS Parlamentu ČR v roce 2021.
Usnesení č. 9.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 2101 – září, schválenou Radou hl. m. Prahy,
usnesením č. 2307, ze dne 20.9.2021. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
z Ministerstva financí, určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, pro naši městskou část ve výši 51 000,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

K bodu č. 10/ Plán zimní údržby 2021/2022.
Místostarosta a předseda komise dopravy Zdeněk Korint předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Plán
zimní údržby komunikací v MČ Praha – Březiněves, s platností od 1.11.2021 do 31.3.2022, v předloženém znění.
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Usnesení č. 10.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Plán zimní údržby komunikací v MČ Praha - Březiněves,
s platností od 1.11.2021 do 31.3.2022, v předloženém znění.
Zodpovídá: 1. místostarosta a předseda komise dopravy Zdeněk Korint.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

K bodu č. 11/ Úpravy rozpočtu za 10/2021.
Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravy rozpočtu
za 10/2021.
Usnesení č. 11.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 10/2021, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

K bodu č. 12/ Různé.
a) Nájemní smlouva se společností PVK a.s., se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, Praha 10.
Usnesení č. 12.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nájemní smlouvu se společností PVK a.s., se sídlem Ke Kablu
971/1, Hostivař, Praha 10. Předmětem smlouvy je umístění radiového systému v objektu CZSSB pro sběr dat
z vodoměrů.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání s Centrem zdravotních a sociálních služeb Březiněves,
příspěvkovou organizací.
Usnesení č. 13.39/21
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s Centrem
zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Hlavní 14/41, Praha 8.
Zastupitelé pověřují místostarostu Zdeňka Korinta k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Zdeněk Korint, 1. místostarosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

V 17:45 hod. se dostavil zastupitel Mgr. Martin Převrátil.
Starosta poděkoval členkám sociální komise za výbornou organizaci akce „Vítání občánků“, která proběhla dne
17.10.2021 v sále restaurace Trattoria Famiglia.
Dále starosta informoval zastupitele, že nám k 31.12.2021 končí platnost smlouvy se společností Pražská
plynárenská a.s. na odběr dodávek elektrické energie a zemního plynu. Dále upozornil na to, že v současné situaci
není možné udělat řádné výběrové řízení na dodávky těchto energií, jelikož cenové nabídky jsou vysoké a pouze
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krátkodobé (několikahodinové). Na doporučení finančního výboru budou smlouvy na odběr energií uzavřeny se
stávajícím odběratelem.

Zdeněk Korint
1. místostarosta MČ Praha – Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:20 hod.
Zapsala: Martina Vilímková
Ověřili: Ing. David Albert, PhD.
Zdeněk Korint
Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na středu 22.11. 2021 od 17:30 hod. do kanceláře starosty.
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