MČ PRAHA - BŘEZINĚVES
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8
Zápis ze 47. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves
Číslo:
Datum:

47
22.06.2022

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul.
Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny.
Omluveni:
Návrh programu:
1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 46. zasedání
ZMČ Praha – Březiněves.
2) Darovací smlouva s TJ Březiněves, se sídlem Na Hlavní 149/31, Praha 8.
3) Smlouva o spolupráci – manželé Horáčkovi.
4) Úprava rozpočtu č. 2036 – Program podpory registrovaných sociálních služeb.
5) Úprava rozpočtu č. 3037 – Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu – výsadba stromořadí –
polní cesta ke Zdibům a k Třeboradicům.
6) Úprava rozpočtu č. 3036 – příprava a zkouška ZOZ.
7) Úprava rozpočtu č. 3044 – dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti
s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny.
8) Úprava rozpočtu č. 3042 – posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení.
9) Výsledky VŘ na VZ: Kultivace stanovišť na tříděný odpad v lokalitách: Na Hlavní, Na Poli, K Březince.
10) Úpravy rozpočtu za 6/2022.
11) Zpráva o výsledku auditu (přezkumu hospodaření) za rok 2021.
12) Různé.
a) Pachtovní smlouva se společností Březiněves, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1.
b) Stanovení odměn ředitelce MŠ za 1. pololetí 2022.
c) Úprava rozpočtu č. 3046 – Kompenzace negativních vlivů souvisejících s provozem skládky odpadu.
d) Uzavření finančního vypořádání za rok 2021.
e) Úprava rozpočtu č. 3053 – Podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních
her a jako odvod z loterií v období 1.12.2021-31.12.2021 a 1.1.2022-31.5.2022.
f) Úprava rozpočtu č. 3059 – 100% podíl MČ na daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických
osob za zdaňovací období roku 2021.
g) Úprava rozpočtu č. 3059 – 100% podíl MČ na daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických
osob za zdaňovací období roku 2021.
h) Setkání seniorů v komunitním centru.
Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení ze 46.
zasedání ZMČ Praha – Březiněves.
Starosta předložil program 47. zasedání zastupitelům ke schválení. Zastupitelka Zdeňka Maděrová požádala o
zařazení bodu s informací, týkající se setkání seniorů v novém komunitním centru, v objektu budovy B, Centra
zdravotních a sociálních služeb Březiněves.
Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli zápisu byli navrženi 1. místostarosta
Zdeněk Korint a 2. místostarosta Petr Petrášek.
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Usnesení č. 1.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Program 47. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.
Pro:
8 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
b) Zapisovatelku tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu 1. místostarostu Zdeňka Korinta a 2.
místostarostu Petra Petráška.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
c)

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Plnění usnesení ze 46. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.

Bod č. 2/ Darovací smlouva s TJ Březiněves, se sídlem Na Hlavní 149/31, Praha 8.
2.místostarosta a předseda komise sportu a volného času, Petr Petrášek, předložil zastupitelům k projednání a ke
schválení Darovací smlouvu s TJ Březiněves, se sídlem Na Hlavní 149/31, Praha 8.
Usnesení č. 2.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouvu s TJ Březiněves, se sídlem Na Hlavní 149/31,
Praha 8, ve výši 90.000,- Kč. Finanční dar je určen na Rekonstrukci sociálního zázemí (sprch) v objektu TJ
Březiněves.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Petr Petrášek, 2. místostarosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 3/ Smlouva o spolupráci – manželé Horáčkovi.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Smlouvu o spolupráci s manželi Horáčkovými, bytem
Praha 8.
Usnesení č. 3.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci s manželi Horáčkovými, bytem Praha 8.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
2 hlasy (Mgr. Chaloupecká, Mgr. Převrátil)

Bod č. 4/ Úprava rozpočtu č. 2036 – Program podpory registrovaných sociálních služeb.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravu rozpočtu
č. 2036 – Program registrovaných sociálních služeb.
Usnesení č. 4.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 2036, schválenou ZHMP usnesením č. 37/62
ze dne 26.5.2022, kdy na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních
služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022,
byl rozpočet pro Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvkovou organizaci, navýšen o
10.000,- Kč na pečovatelskou službu. Finanční prostředky budou poskytnuty po podpisu Dodatku č. 1 k
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání dodatku.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
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Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 5/ Úprava rozpočtu č. 3037 – Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu – výsadba stromořadí
– polní cesta ke Zdibům a k Třeboradicům.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravu rozpočtu
č. 3037, týkající se Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu – výsadba stromořadí – polní cesty ke Zdibům
a k Třeboradicům.
Usnesení č. 5.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3037, kterou ZHMP schválilo usnesením č.
37/33 ze dne 26.5.2022. Jedná se o poskytnutí neinvestičních a investičních účelových dotací MČ z rozpočtu HMP
na rok 2022, které jsou určeny na projekty související s naplňováním cílů HMP v rámci „Strategie adaptace hl. m.
Prahy a na změnu klimatu“. Pro naši MČ se jedná o částku ve výši 1 MIO Kč určenou na výsadbu stromořadí –
polní cesta ke Zdibům a částku ve výši 2 MIO určenou na výsadbu stromořadí - polní cesta k Třeboradicům.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 6/ Úprava rozpočtu č. 3036 – příprava a zkouška ZOZ.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům ke schválení Úprava rozpočtu č. 3036 –
příprava a zkouška ZOZ. Jedná se o dotaci na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců ÚMČ.
Usnesení č. 6.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3036, kterou schválilo ZHMP usnesením č.
37/11, ze dne 26.5.2022. Jedná se o dotaci ve výši 12.800,- Kč na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 7/ Úprava rozpočtu č. 3044 – dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti
s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3044 - dotaci
pro jednotku SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny.
Usnesení č. 7.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3044, kterou schválilo ZHMP usnesením č.
37/11, ze dne 26.5.2022, na mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku
před agresí Ruské federace. Pro naši MČ – SDH Březiněves se jedná o částku ve výši 31.009,48,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 8/ Úprava rozpočtu č. 3042 – posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3042 – týkající
se poskytnutí účelové neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení.
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Usnesení č. 8.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3042, schválenou usnesením ZHMP č. 37/64,
bod I/3 ze dne 26.5.2022. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP určenou pro naši
městskou část ve výši 288.000,- Kč. Dotace je určena na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a
školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství – MŠ Březiněves.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 9/ Výsledky VŘ na VZ: Kultivace stanovišť na tříděný odpad v lokalitách: Na Hlavní, Na Poli,
K Březince
Ing. David Albert, PhD., předseda stavební komise, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení výsledky
výběrového řízení na veřejnou zakázku: Kultivace stanovišť na tříděný odpad v lokalitách: Na Hlavní, Na Poli,
K Březince.
V rámci VŘ byly poptány společnosti, které dodaly následující cenové nabídky:
1) CN ve výši 1.729.458,85 Kč bez DPH od spol. RYKA, s.r.o., Novodvorská 994/138, Praha 4, IČ: 25756770.
2) CN ve výši 1.944.602,03 Kč bez DPH od spol. ABP Holding, a.s.,Thámova 21/34, Praha 8, IČ: 15268446.
3) CN ve výši 1.820.175,82 Kč bez DPH od spol. CL servis s.r.o., Poděbradská 964/36, Praha 9, IČ: 48587991.
Usnesení č. 9.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výši 1.729.458,85
Kč spol. RYKA, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, IČ: 25756770, na veřejnou zakázku
malého rozsahu, dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na akci: Kultivace
stanovišť na tříděný odpad v lokalitách Na Hlavní, Na Poli, K Březince.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
0 hlasů
2 hlasy (Mgr. Chaloupecká, Mgr. Převrátil)

Bod č. 10/ Úpravy rozpočtu za 6/2022.
Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravy rozpočtu
za 6/2022.
Usnesení č. 10.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 6/2022, dle předloženého znění.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 11/ Zpráva o výsledku auditu (přezkumu hospodaření) za rok 2021.
Starosta informoval přítomné zastupitele o výsledku provedené kontroly hospodaření MČ Praha – Březiněves za
rok 2021. Přezkoumání hospodaření proběhlo formou dílčích přezkoumání během roku 2021 a 2022, kontrolory
Magistrátu hl. m. Prahy, odbor kontrolních činností. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Starosta proto vyslovil poděkování všem zaměstnancům úřadu a také
zastupitelům, kteří se na hospodaření MČ Praha – Březiněves podílejí.
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Bod č. 12/ Různé.
a) Pachtovní smlouva se společností Březiněves a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení návrh na uzavření pachtovní smlouvy se společností
Březiněves a.s., jejímž předmětem bude pronájem pozemku za účelem provozování aktivit Klubu psích sportů
Březiněves.
Usnesení č. 11.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Pachtovní smlouvu se společností Březiněves a.s., se sídlem
Vladislavova 1390/17, Praha 1. Předmětem pachtu je část pozemku parc. č. 438/108, který se nachází v k. ú.
Březiněves, o výměře 8720 m2, který bude využíván za účelem provozování aktivit Klubu psích sportů Březiněves.
Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

b) Stanovení odměn ředitelce MŠ.
Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Březiněves,
Mgr. Martině Štolcové, za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období v 1. pololetí kalendářního
roku 2022.
Usnesení č. 12.47/22
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
2022, a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení.
Odměna bude uhrazena ze mzdových prostředků v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul, starosta.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

c) Úprava rozpočtu č. 3046 – Kompenzace negativních vlivů souvisejících s provozem skládky odpadu.
Usnesení č. 13.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3046, schválenou usnesením ZHMP č. 38/38,
ze dne 16.6.2022. Jedná se o navýšení neinvestiční dotace ke kompenzaci negativních vlivů souvisejících
s provozem skládky komunálního odpadu MČ Praha – Březiněves o inflaci roku 2021 (dle ČSÚ 3,8%). Pro naši
MČ byla stanovena částka ve výši 422.000,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

d) Uzavření finančního vypořádání za rok 2021.
Usnesení č. 14.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Uzavření finančního vypořádání za rok 2021, schválené ZHMP
usnesením č. 38/64 ze dne 16.6.2022 ke „Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků
hospodaření HMP za rok 2021 – závěrečný účet“ – výsledky finančního vypořádání s městskými částmi HMP.
Pro naši MČ se jedná o finanční vypořádání s hl. m Prahou následovně: Odvod částky za rok 2021 ve výši
243 883,78,- Kč na účet HMP. Příděl účelových prostředků za rok 2021 ve výši 12.800,-Kč.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
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Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

e) Úprava rozpočtu č. 3053 – Podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her
a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 - 31. 5. 2022.
Usnesení č. 15.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3053 – schválenou ZHMP usnesením č. 38/68
ze dne 16.6.2022. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy – podílu na finančních prostředcích
obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1.12.2021 – 31.12.2021 a 1.1.202231.5.2022. Pro naši městskou část se jedná o částku ve výši: 281.000,- Kč z toho: 140.500,- Kč pro sport a
140.500,- Kč pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

f) Úprava rozpočtu č. 3059 – 100% podíl MČ na daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob
za zdaňovací období roku 2021.
Usnesení č. 16.47/22
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3059 – schválenou ZHMP usnesením č. 38/70
ze dne 16.6.2022. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy, ve výši 100%
podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021.
Pro naši MČ se jedná o částku ve výši 9 001 879,95,- Kč.
Zodpovídá: Ing. Jan Vocel, předseda finančního výboru.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

g) Nové komunitní centrum v Březiněvsi.
Předsedkyně sociální komise, Zdeňka Maděrová, informovala přítomné zastupitele o plánovaném setkání seniorů
v úterý 28. června 2022 od 16 hod. v budově nového komunitního centra (budova B objektu CZSSB, Na Hlavní
14/41), kdy budou členky sociální komise diskutovat s přítomnými hosty o jejich přání a nápadech na fungování
„Klubu seniorů“. Pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení. Na toto setkání paní Maděrová všechny
zastupitele srdečně pozvala. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

Zdeněk Korint
1. místostarosta MČ Praha – Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:55 hod.
Zapsala: Martina Vilímková
Ověřili:
1. místostarosta Zdeněk Korint
2. místostarosta Petr Petrášek
Termín příštího zasedání zastupitelstva bude stanoven operativně.
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