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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

          Zápis ze 3. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 

 
 

           Číslo:                                      3    

           Datum:                    28. 11.2022  

 

 

Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny 

Omluveni:  -  

Navržený program: 

 

1) Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.  

2) Záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEPS, a.s., se sídlem 

Elektrárenská 774/2, 110 00 Praha 10, IČ: 25702556. 

3) Smlouva o spolupráci se společností Property invest group s.r.o., se sídlem Mikanových 612/26, Praha 

8. 

4) Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o nájmu věcí movitých, se společností fitPULS 

s.r.o., se sídlem U Parku 381/1, 182 00 Praha 8. 

5) Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě se společností LA TRATTORIA gastro, se sídlem Na Hlavní 2/18, 

Praha 8. 

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. Lucií Červenkovou, se 

sídlem Výhledová 548, Praha 5. 

7) Výsledky výběrového řízení na VZ „Výsadba stromořadí a následná péče po dobu 5 let“.  

8) Statut redakční rady a ceník inzerce Březiněveského zpravodaje na rok 2023. 

9) Žádost o navýšení rozpočtu Centra zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace pro rok 

2022 – pečovatelská služba Březiněves. 

10) Zrušení výběrového řízení na VZMR: „Administrátor přípravy technických standardů, specifikace 

materiálů, výrobků a knihy místností ZŠ Březiněves“ (Bílá kniha). 

11) Cenové nabídky na pobyt seniorů ve Františkových lázních v roce 2023.  

12) Úpravy rozpočtu za 11/2023. 

13) Vznik nového spolku – Komunitní centrum Béčko. 

14) Výběrové řízení na VZ: Komplexní údržba dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území MČ Praha 

– Březiněves. 

15) Výběrové řízení na VZ: Technická podpora Městské části Praha – Březiněves. 

16)  Cenové nabídky na dodávky energií pro objekty MČ Praha – Březiněves od společnosti   

 Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10. 

17)  Různé. 

a)   Stanovení odměn ředitelce MŠ za 2. pololetí 2022. 

 

 

Bod č. 1/ Schválení programu zasedání a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení program zasedání a požádal zastupitele o jeho doplnění následujícím 

bodem: Stanovení odměn ředitelce MŠ za 2. pololetí 2022. Zastupitelé k rozšíření programu neměli námitky. 

 

Jako ověřovatelé zápisu se přihlásili zastupitelka Zdenka Chaloupecká a 2. místostarosta Petr Petrášek.  

Poté dal starosta hlasovat o schválení navrhovaného programu a dále o schválení ověřovatelů zápisu a 

zapisovatelce. 
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Usnesení č. 1.3/22 

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje program 3. zasedání ZMČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

b) Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje ověřovatele zápisu zastupitelku Zdenku Chaloupeckou a 2. 

místostarostu Petra Petráška, a dále zapisovatelku Martinu Vilímkovou.   

 
Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

   

Bod č. 2/ Záměr na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEPS, a.s., se sídlem 

Elektrárenská 774/2, 110 00 Praha 10, IČ: 25702556. 

 

Starosta předložil zastupitelům záměr o uzavření smlouvy o zřízení VB se společností ČEPS, a.s., se sídlem 

Elektrárenská 774/2, 110 00 Praha 10, IČ: 25702556 a dal hlasovat. 

 

Usnesení č. 2.3/22  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

 

a) Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 04A.0491-00013, s předem známým zájemcem: 

společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52.  

 

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. KN 430/6, o výměře 985 m2, druh pozemku: 

ostatní plocha, v k. ú. Březiněves, zapsaného 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.  

 

MČ Praha – Březiněves zřizuje na výše uvedeném pozemku věcné břemeno (služebnost) ve prospěch spol. ČEPS 

o obsahu požadovaném § 24 odst. 4 energetického zákona, tj. spočívající v právu oprávněného zřizovat a 

provozovat zařízení přenosové soustavy, včetně práva přetínat pozemek nadzemními vodiči, umisťovat v něm 

nadzemní vedení a dále modernizovat, zlepšovat výkonnost zařízení přenosové soustavy a odstraňovat jej.  

 

Plošné určení a vymezení části pozemku, která bude zatížena věcným břemenem, je stanoveno geometrickým 

plánem pro vymezení věcného břemene č. 706-151/2019 ze dne 30.7.2019, který byl potvrzen příslušným 

katastrálním úřadem a který bude přílohou a nedílnou součástí uzavírané smlouvy. 

 

Věcné břemeno se uzavírá na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 8 723,- Kč bez DPH.  

 

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

zveřejněn od 10.11.2022 do 25.11.2022. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  
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b) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 04A.0491-00013, s předem známým zájemcem: společností ČEPS, a.s., 

se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52. Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 3/ Smlouva o spolupráci se společností Property invest group s.r.o., se sídlem Mikanových 612/26, 

Praha 8. 

 

Předseda stavební komise, David Albert, předložil zastupitelům Smlouvu o spolupráci se společností Property 

invest group s.r.o., Mikanových 612/26, Březiněves, 182 00 Praha 8 a následně dal hlasovat.  

 

Usnesení č. 3.3/22  

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností Property invest group s.r.o., 

Mikanových 612/26, Březiněves, 182 00 Praha 8. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 4/ Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o nájmu věcí movitých, se společností fitPULS 

s.r.o., se sídlem U Parku 381/1, 182 00 Praha 8. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o nájmu věcí 

movitých, se společností fitPULS s.r.o., se sídlem U Parku 381/1, 182 00 Praha 8, a požádal zastupitele o hlasování. 

 

Usnesení č. 4.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a o nájmu 

věcí movitých, ze dne 28.3.2013, se společností fitPULS s.r.o., se sídlem U Parku 381/1, 182 00 Praha 8. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání výše uvedeného dodatku.  

 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 5/ Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě se společností LA TRATTORIA gastro, se sídlem Na Hlavní 2/18, 

Praha 8. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě se společností LA TRATTORIA 

gastro, se sídlem Na Hlavní 2/18, Praha 8. 

 

Zastupitelka Zdenka Chaloupecká sdělila, že pokud se v tomto případě rozšiřuje předmět nájmu, mění se tím 

podmínky a z tohoto důvodu bude nutné uzavřít novou smlouvu. 

 

Starosta sdělil přítomným, že proběhl průzkum cen nájmů v blízkém okolí a navrhovaná cena nájmu restaurace 

Na Hlavní 2 je s nimi v souladu. Dále informoval, že současní nájemci mají uzavřenou smlouvu o nájmu a 

vzájemných vztazích se Suverénním řádem Maltézských rytířů, kteří jsou vlastníky objektu Na Hlavní 3, a v tuto 

chvíli není možné technicky tyto objekty dva objekty, restauraci a pivnici, oddělit.  

 

Zastupitel Martin Převrátil k vyjádření starosty vyslovil nesouhlas, že toto není legitimní argument, a proto 

doporučuje uzavřít novou smlouvu a ne další dodatek ke smlouvě z roku 2009. 
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Zastupitelka Zdenka Chaloupecká sdělila, že v tomto případě upřednostňujeme pouze jednoho, a to stávajícího 

nájemce, a je třeba jednat s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy. Dále navrhla, aby bylo na 

příštím jednání předloženo nezávislé právní stanovisko k dalšímu postupu pronájmu objektu Na Hlavní č.p. 2.  

 

Starosta přerušil projednávání tohoto bodu programu se závěrem, že bude na příštím zasedání předložen nezávislý 

právní posudek k uzavření Dodatku č. 8, tak aby vše bylo v souladu s právními předpisy.  

 

Bod č. 6/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb s advokátkou Mgr. Lucií Červenkovou, se 

sídlem Výhledová 548, Praha 5. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb s advokátkou 

Mgr. Lucií Červenkovou, se sídlem Výhledová 548, Praha 5. Následně dal hlasovat.  

  

Usnesení č. 5.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb 

s advokátkou Mgr. Lucií Červenkovou, se sídlem Výhledová 548, Praha 5, ze dne 27.6.2018. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 7/ Výsledky výběrového řízení na VZ „Výsadba stromořadí a následná péče po dobu 5 let“.  

 

Zdeněk Korint, 1. místostarosta, předložil zastupitelům ke schválení výsledky výběrového řízení na VZ „Výsadba 

stromořadí a následná péče po dobu 5 let“ a požádal zastupitele o hlasování.  

 

K podání nabídek byly osloveny byly 3 firmy, z nichž pouze 2 dodaly cenovou nabídku. 

1. Jiří Valoušek, Zálezlice 124, 277 45 Zálezlice, IČ: 08705321 – cenovou nabídku nedodal.  

2. Štěpán Vostatek, Skramouš 35, 277 35 Mšeno, IČ: 71096914 – CN ve výši 999.120,- Kč bez DPH. 

3. ARBO Park – zahrada s.r.o., Na Neklance 34/1973, Praha 5, IČ: 28526406 – CN ve výši 987.800,- Kč 

bez DPH. 

 

Zdeněk Korint navrhl schválit společnost ARBO Park – zahrada s.r.o. s nejvýhodnější cenovou nabídkou a dal o 

návrhu hlasovat.  

 

Usnesení č. 6.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schválilo výsledek výběrového řízení na VZ: Výsadba stromořadí a 

následná péče po dobu 5 let - cenovou nabídku ve výši 987.800,- Kč bez DPH od společnosti ARBO Park – zahrada 

s.r.o., Na Neklance 34/1973, Praha 5, IČ: 28526406. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů . 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 8/ Statut redakční rady a ceník inzerce Březiněveského zpravodaje na rok 2023. 

 

Zastupitelka Lenka Králíková Jašková předložila zastupitelům ke schválení Statut redakční rady, pravidla pro 

přípravu a vydávání Březiněveského zpravodaje, včetně ceníku inzerce. Dokumenty byly vypracovány po dohodě 

ve spolupráci se zastupitelem Martinem Převrátilem. Starosta požádal přítomné zastupitele o hlasování.  

 

 

Usnesení č. 7.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje Statut redakční rady, pravidla pro přípravu a vydávání 

Březiněveského zpravodaje, včetně podmínek inzerce v Březiněveském zpravodaji.  
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Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 9/ Žádost o navýšení rozpočtu Centra zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace pro 

rok 2022 – pečovatelská služba Březiněves. 

 

Dagmar Špírková, předsedkyně komise pro zdravotní a sociální péči, předložila zastupitelům ke schválení Žádost 

o navýšení rozpočtu Centra zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace pro rok 2022 na 

pečovatelskou službu z důvodu velmi nízké finanční dotační a grantové podpory ze strany MPSV a MHMP a 

potřebného navýšení pracovních úvazků do pečovatelské služby, tak aby došlo k zajištění poskytování služeb 7 

dní v týdnu (8-20 hod.), včetně svátků. Poté došlo ke hlasování. 

 

Usnesení č. 8.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Centrum zdravotních 

a sociálních služeb pro rok 2022 ve výši 250.000,- Kč.  

Odůvodnění: velmi nízká finanční dotační a grantová podpora ze strany MPSV a MHMP a dále potřebného 

navýšení pracovních úvazků do pečovatelské služby, tak aby došlo k zajištění poskytování služeb v maximálním 

možném rozsahu.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 10/ Zrušení výběrového řízení na VZMR: „Administrátor přípravy technických standardů, 

specifikace materiálů, výrobků a knihy místností ZŠ Březiněves“ (Bílá kniha). 

 

David Albert, předseda Komise investičních a stavebních projektů, informoval zastupitele o tom, že v rámci VŘ 

na VZ: „Administrátor přípravy technických standardů, specifikace materiálů, výrobků a knihy místností ZŠ 

Březiněves“ (Bílá kniha) byla dodána pouze jedna nabídka a z tohoto důvodu požádal, aby se dalo hlasovat o 

zrušení tohoto výběrového řízení. Zastupitelé následně o zrušení hlasovali.  

 

Usnesení č. 9.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje zrušení výběrového řízení na VZMR: „Administrátor přípravy 

technických standardů, specifikace materiálů, výrobků a knihy místností ZŠ Březiněves“ (Bílá kniha). 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 11/ Cenové nabídky na pobyt seniorů ve Františkových lázních v roce 2023.  

 

Zdeňka Maděrová předložila  cenové nabídky na plánovaný pobyt seniorů ve Františkových lázních v roce 2023 

a pro srovnání jednu cenovou nabídku se stejnými požadovanými službami v Liberci.    

 

Spa a Kur Hotel Praha, Ruská 27/12, Františkovy Lázně – cenová nabídka: 

dvoulůžkový pokoj:   9.540,- Kč/osoba 

jednolůžkový pokoj: 10.590,- Kč/osoba 

 

Spa a Kur Hotel Harvey, Dlouhá 222, Františkovy Lázně – cenová nabídka: 

dvoulůžkový pokoj:  12.105,- Kč/osoba 

jednolůžkový pokoj: 13.810,- Kč/osoba 
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Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec, Gutenbergova 3 – cenová nabídka: 

dvoulůžkový pokoj: 15.250,-Kč/osoba 

jednolůžkový pokoj: 17 800,-Kč/osoba  

 

V rámci pobytu je zahrnuto: 

Ubytování na 6 nocí s polopenzí, 6 procedur během pobytu, volný vstup do wellness a finské sauny, fitness.  

 

Zdeňka Maděrová informovala o tom, že finanční částka na pobyt bude zahrnuta do návrhu rozpočtu Komise 

seniorů na rok 2023. 

 

Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 

 

Bod č. 12/ Úpravy rozpočtu za 11/2022. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení úpravy rozpočtu za 11/2022. Po jejich projednání zastupitelé 

hlasovali.  

 

Usnesení č. 10.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje úpravy rozpočtu za 11/2022, v předloženém znění. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 13/ Vznik nového spolku – Komunitní centrum Béčko. 

 

Dagmar Špírková předložila zastupitelům ke schválení Vznik nového spolku – Komunitní centrum Béčko. 

Požádala zastupitele o hlasování, že se MČ Praha – Březiněves, CZSSB příspěvková organizace a MŠ Březiněves, 

příspěvková organizace stává zakládajícím členem spolku pod názvem: Komunitní Centrum Béčko, z.s.  Dále 

požádala o udělení souhlasu s umístěním sídla tohoto spolku pod názvem: „Komunitní Centrum Béčko, z.s. na 

adrese objektu Na Hlavní 14/41, Březiněves, Praha 8. Následně starosta požádal zastupitele o hlasování.  

 

 

Usnesení č. 11.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

 

a) že se Městská část Praha – Březiněves stává zakládajícím členem zaspaného spolku pod názvem: „Komunitní 

Centrum Béčko, z. s.“.   

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

b) udělení souhlasu s umístěním sídla nově zakládaného zaspaného spolku pod názvem: „Komunitní Centrum 

Béčko, z. s.“ na adrese objektu Na hlavní 14/41, Březiněves, 182 00 Praha, jehož je MČB svěřeneckým 

správcem a které má v nájmu Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace 

(dále jen „CZSSB“).  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo přijato.  
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Bod č. 14/ Výběrové řízení na VZ: Komplexní údržba dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území MČ 

Praha – Březiněves. 

 

Zdeněk Korint, 1. místostarosta, předložil zastupitelům ke schválení zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ 

"Údržba veřejné zeleně na území MČ". Předmět zakázky: sekání, hrabání, odvoz a likvidace trávy; prořez dřevin, 

křovin a stříhání keřů včetně likvidace vzniklého odpadu; výsadba a kácení stromů; zálivka stromů a keřů; výsadba 

a zálivka květin; vyhrabání, foukání a úklid spadaného listí a jeho odvoz a likvidace. 

Bude se jednat o služby na dobu neurčitou, kde typ řízení určuje předpokládaná cena vypočtená za čtyři roky - dle 

předchozího plnění. Smlouva bude na dobu neurčitou s možností výpovědi. Z. Korint požádal o hlasování tohoto 

bodu.   

 

Usnesení č. 12.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

a) vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ "Údržba veřejné zeleně na území MČ".  

Předmět zakázky: sekání, hrabání, odvoz a likvidace trávy; prořez dřevin, křovin a stříhání keřů včetně 

likvidace vzniklého odpadu; výsadba a kácení stromů; zálivka stromů a keřů; výsadba a zálivka květin; 

vyhrabání, foukání a úklid spadaného listí a jeho odvoz a likvidace. 

Bude se jednat o služby na dobu neurčitou, kde typ řízení určuje předpokládaná cena vypočtená za čtyři roky 

- dle předchozího plnění. Smlouva bude na dobu neurčitou s možností výpovědi. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

b) Členy výběrové komise ve složení: Jiří Haramul, David Albert, Petr Petrášek.  

Náhradník: Lenka Králíková Jašková.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 15/ Výběrové řízení na VZ: Technická podpora Městské části Praha – Březiněves 

 

Zdeněk Korint, 1. místostarosta, předložil zastupitelům ke schválení zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ 

" "Technické služby - údržba ploch a objektů MČ". Předmět zakázky: Služba zahrnuje údržbu vybraných ploch 

(trávníků) v okolí budovy MČ a fitness centra, dětská hřiště, parku sv. Jána Nepomuckého, sportovní areál, hřiště 

u MŠ a (chodníků - úklid sněhu a posyp solí při náledí) Na Hlavní, Na Boleslavce, Na Horce, K Březiněvsi, V 

Pěšinkách, Vzdálená, Johanitská, Petráčkova, u hřiště a na přechodech pro chodce (6x). Dále zahrnuje kontrolu 

herních prvků na dětském hřišti, údržbu, úklid a obnova povrchu beachvolejbalového hřiště a údržba nemovitostí 

v majetku MČ. 

Bude se jednat o služby na dobu neurčitou, kde typ řízení určuje předpokládaná cena vypočtená za čtyři roky - dle 

předchozího plnění. Smlouva bude na dobu neurčitou s možností výpovědi.  

Následně Z. Korint požádal zastupitele o hlasování.  

 

Usnesení č. 13.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje: 

a) Vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ " "Technické služby - údržba ploch a objektů 

MČ". Předmět zakázky: Služba zahrnuje údržbu vybraných ploch (trávníků) v okolí budovy MČ a fitness 

centra, dětská hřiště, parku sv. Jána Nepomuckého, sportovní areál, hřiště u MŠ a (chodníků - úklid sněhu a 

posyp solí při náledí) Na Hlavní, Na Boleslavce, Na Horce, K Březiněvsi, V Pěšinkách, Vzdálená, Johanitská, 

Petráčkova, u hřiště a na přechodech pro chodce (6x). Dále zahrnuje kontrolu herních prvků na dětském hřišti, 

údržbu, úklid a obnova povrchu beachvolejbalového hřiště a údržba nemovitostí v majetku MČ. 

Bude se jednat o služby na dobu neurčitou, kde typ řízení určuje předpokládaná cena vypočtená za čtyři roky 

- dle předchozího plnění. Smlouva bude na dobu neurčitou s možností výpovědi. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  



8 

 

 

b) Členy výběrové komise ve složení: Jiří Haramul, David Albert, Petr Petrášek.  

Náhradník: Martin Převrátil.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 16/ Cenové nabídky na dodávky energií pro objekty MČ Praha – Březiněves od společnosti   

Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10. 

 

Starosta informoval zastupitele o tom, že objekty MČ Praha – Březiněves mají v tuto chvíli uzavřené smlouvy na 

dodávky plynu a elektrické energie do konce roku 2022. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít smlouvy nové a navrhl 

je uzavřít se společností Pražská energetika, a.s., s kterou jsme v jednání, vzhledem k tomu, že od 1.1.2023 nabízí 

všechny společnosti stejné, tzv. „zastropované“ ceny. Zastupitelé poté hlasovali o uzavření smluv.  

 

Usnesení č. 14.3/22    

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje uzavření energií (plyn, elektřina) od 1.1.2023 se společností 

Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smluv.  

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Bod č. 17/ Různé:  

a)  Stanovení odměn ředitelce MŠ za 2. pololetí 2022. 

 

Starosta přednesl zastupitelům návrh odměn pro ředitelku Mateřské školy, Březiněves, Mgr. Martinu Štolcovou, 

Bc. za 2. pololetí 2022 a dal o návrhu hlasovat. 

 

Usnesení č. 15.3/22 

Zastupitelstvo MČ Praha – Březiněves schvaluje finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Březiněves, Mgr. 

Martině Štolcové, Bc. za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období - 2. 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. 

 

Pro:  9 hlasů 

Proti:  0 hlasů  

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Usnesení bylo přijato.  

 

Starosta poděkoval nejen členům Komise kultury a komunikace za uspořádání akce Rozsvícení vánočního stromu 

s programem a vánočními trhy, ale také všem, kteří se na této akci podíleli.   

 

 

 

 

 

       Zdeněk Korint           Ing. Jiří Haramul 

1. místostarosta MČ Praha - Březiněves                                        starosta MČ Praha – Březiněves 
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:35 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Petr Petrášek, 2.místostarosta 

 

Mgr. Zdenka Chaloupecká, zastupitelka 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na pondělí 19. 12. 2022 od 17:30 hod., bude konat v knihovně, 

v budově ÚMČ Praha - Březiněves, U Parku 140/3. 


