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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 10. 12. 2021 

 
 

 

Usnesení č. 1.41/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 41. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu 1. místostarostu Zdeňka Korinta a Mgr. 

Martina Převrátila.                                 

c) Plnění usnesení z 40. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Usnesení č. 2.41/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Záměr pronajmout předem známému zájemci, společnosti Výstavba RD Březiněves s.r.o., Thámova 21/34, 

Praha 8, dočasnou staveništní účelovou komunikaci pro stavbu obytné zóny Březinka II a chodníkový 

přejezd místní komunikace Na Hlavní, realizované na pozemcích parc. č. 428/1, 429/34, 429/21, 429/40 a 

429/1 v    

k. ú. Březiněves.   

 

Dle záměru bude uzavřena „Nájemní smlouva“ na dobu neurčitou, ode dne 1.1.2022, na výše specifikované 

pozemky, za účelem realizace stavby: Dopravní technická infrastruktura pro stavbu 102 RD na pozemcích 

parc. č. 427/5 a 427/418, k. ú. Březiněves.  

  

Nájemné  se  sjednává dohodou ve  výši 100.000,- bez DPH a je splatné jednorázově předem, a to k 31. 1. 

každého příslušného roku po dobu trvání nájmu.   

 

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

zveřejněn od 24.11.2021 do 09.12.2021. 

 

b) Nájemní smlouvu se společností Výstavba RD Březiněves s.r.o. Thámova 21/34, Praha 8. Předmětem nájmu 

je užívání dočasné staveništní účelové komunikace pro stavbu obytné zóny Březinka II a chodníkový přejezd 

místní komunikace Na Hlavní, realizované na pozemcích parc. č. 428/1, 429/34, 429/21, 429/40 a 429/1 v  

k. ú. Březiněves. Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 3.41/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Směrnici starosty č. 14/2021. Tato směrnice upravuje postup při 

zadávání veřejných zakázek MČ Praha – Březiněves dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Platnost a účinnost nabývá dnem 10.12.2021. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  
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Usnesení č. 4.41/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo směrnice, aktualizované v souvislosti se změnou právních 

předpisů, dle zákona. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. 

Jejich platnost a účinnost nabývá dnem 10.12.2021. 

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta, M. Koukolíčková, účetní. 

 

Usnesení č. 5.41/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo navýšení počtu členů finančního a kontrolního výboru MČ 

Praha - Březiněves – dle § 78 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, podle kterého jsou oba výbory 

nejméně pětičlenné. Výbory byly schváleny v následujícím složení: 

 
Finanční  výbor ve složení: 

Předseda: Ing. Jan Vocel 

Členové:  Ing. Lenka Králíková Jašková 

     Ing. Martin Černý 

     Anna Koudelková 

   Zdeňka Maděrová 

 

Kontrolní výbor ve složení: 

Předseda: Zdeňka Maděrová 

Členové:     Ondřej Nepraš 

     Jiří Čermák 

   Lenka Ludvíková Bortlová 

    Ing. David Albert  

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.  

 

Usnesení č. 6.41/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 12/2021, dle předloženého znění.  

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

Usnesení č. 7.41/21 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2022 v následujícím znění: 

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria : 

1) Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2021 

2) Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí skutečnému objemu použitelných peněžních 

prostředků reálný průběh svých výdajů. 

3) Městská část bude včas a řádně plnit zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti. 

4) Městská část nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít 

potřebné finanční prostředky. 

5) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu po jeho schválení. 

Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zdeněk Korint                                   Ing. Jiří Haramul 

1. místostarosta MČ Praha – Březiněves                                            starosta MČ Praha – Březiněves 


