MČ PRAHA - BŘEZINĚVES
U Parku 140/3, 182 00 Praha 8
Zápis z 2. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves
Číslo:
Datum:

2
19.11.2018

Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod. předsedajícím Ing. Jiřím Haramulem.
Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Martin Převrátil, Ing. David Albert.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání ZMČ Praha – Březiněves a určení ověřovatelů zápisu.
Zvýšení rozpočtu na rok 2018 – volby.
Úpravy rozpočtu za 11/2018.
Stanovení odměn ředitelce mateřské školy za 2. pololetí kalendářního roku 2018.
Vyhlášení výběrového řízení na „Výměnu poškozeného osvětlení ve sportovně-rekreačním areálu.“
Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Petrem Charvátem, Pomořanská 481/12,
Praha 8.
Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Josefem Korintem, Na Hlavní 160, Praha 8.
Vyhlášení výběrového řízení na „Komplexní údržbu dřevin a ostatní zeleně nacházející se na území
MČ Praha – Březiněves“.
Vyhlášení výběrového řízení na „Technickou podporu městské části Praha – Březiněves“.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zasíťování pozemku 427/251, vybudování
komunikací“ se společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice.
Žádost pana Romana Špicla o odkoupení části pozemku parc. č.427/269 v k. ú. Březiněves.
Cenová nabídka spol. Rothenberg s.r.o., vodoinstalatérství, Na Slovance 38/2207, Praha 8 – Libeň,
na pročištění kanalizace a průzkum v objektu: Sportovní areál MČ Praha – Březiněves (havarijní
stav).
Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce 2019.
Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty seniorů v roce 2019.
Různé.
a)
Organizační řád.
b)
Zvýšení rozpočtu MŠ.
c)
Rezignace Ing. Vladimíra Jisla na člena stavební komise k 19. 11 .2018

V úvodu zasedání starosta informoval přítomné zastupitele o bodech programu, které nebudou projednávány a
přesouvají na příští zasedání zastupitelstva. Jedná se o programové body č. 3, 6, 7, 8, 9, 10 a 15b.
Bod č. 1/ Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání ZMČ Praha – Březiněves a určení ověřovatelů zápisu.
Všechna přijatá usnesení byla splněna. Ověřovateli zápisu byli navrženi: zastupitel Ing. Martin Javorník a zástupce
starosty Petr Petrášek. Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková.
Usnesení č. 1.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo ověřovatele zápisu. Jsou jimi zastupitel Ing. Martina Javorník a
zástupce starosty Petr Petrášek. Zapisovatelkou byla schválena tajemnice Martina Vilímková.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 2/ Zvýšení rozpočtu na rok 2018 – volby.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení Zvýšení rozpočtu na rok 2018 – volby, výši 66.000,-Kč.
Usnesení č. 2.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Zvýšení rozpočtu na rok 2018 – volby, schválené Radou hl.m.
Prahy, usnesením č. 2719 ze dne 23.10.2018. Jedná se poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
z MF ČR, na úhradu výdajů vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018, naší městské části ve výši 66.000,-Kč.
Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
Bod č. 3/ Úpravy rozpočtu za 11/2018.
Není projednáván.
Bod č. 4/ Stanovení odměn ředitelce mateřské školy za 2. pololetí kalendářního roku 2018.
Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům návrh na udělení finanční odměny ředitelce Mateřské školy
Březiněves, Mgr. Martině Štolcové, za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období (2. pololetí
kalendářního roku 2018).
Usnesení č. 3.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Březiněves, Mgr.
Martině Štolcové, za příkladné plnění pracovních úkolů během uplynulého období (2. pololetí kalendářního roku
2018), a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení.
Odměna bude uhrazena ze mzdových prostředků v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
Bod č. 5/ Vyhlášení výběrového řízení na „Výměnu poškozeného osvětlení ve sportovně-rekreačním areálu.“
Starosta předložil zastupitelům k projednání Výzvu k podání nabídek se zadávacími podmínkami na akci „Výměna
poškozeného osvětlení sportovišť“ v rámci výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 4.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
a) Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentace na akci „Výměna poškozeného osvětlení sportovišť“
v rámci výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších
předpisů
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
b) Příkazní smlouvu společnosti AAA zakázky s.r.o., zastoupené jednatelkou Mgr. Miloslavou Hájkovou,
se sídlem: U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4, na zajištění přípravy a průběhu zadání veřejné zakázky
malého rozsahu „Výměna poškozeného osvětlení sportovišť“ v rozsahu činností nutných k provedení
výběrového řízení.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy.
Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
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c)

Výběrovou komisi ve složení: Zdeněk Korint, Petr Petrášek a Mgr. Zdenka Chaloupecká.
Náhradníci výběrové komise: Ing. Martin Javorník, Ing. Jan Vocel, Zdeňka Maděrová.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 6/ Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Petrem Charvátem, Pomořanská 481/12,
Praha 8.
Není projednáván.
Bod č. 7/ Ukončení smlouvy o poskytování služeb s panem Josefem Korintem, Na Hlavní 160, Praha 8.
Není projednáván.
Bod č. 8/ Vyhlášení výběrového řízení na „Komplexní údržbu dřevin a ostatní zeleně nacházející se na
území MČ Praha – Březiněves“.
Není projednáván.
Bod č. 9/ Vyhlášení výběrového řízení na „Technickou podporu městské části Praha – Březiněves“.
Není projednáván.
Bod č. 10/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací“ se
společností Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice.
Není projednáván.
Bod č. 11/ Žádost pana Romana Špicla o odkoupení části pozemku parc. č. 427/269 v k. ú. Březiněves.
Starosta předložil zastupitelům k projednání Žádost pana Romana Špicla o odkoupení části pozemku parc.
č.427/269 v k. ú. Březiněves.
Usnesení č. 5.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo žádost pana Špicla o odkoupení části pozemku parc. č. 427/269
v k. ú. Březiněves. Tajemnice úřadu bude informovat žadatele o dalších krocích, které budou následovat.
Zodpovídá: tajemnice Martina Vilímková.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zodpovídá:
0 hlasů
Bod č. 12/ Cenová nabídka spol. Rothenberg s.r.o., vodoinstalatérství, Na Slovance 38/2207, Praha 8 – Libeň,
na pročištění kanalizace a průzkum v objektu: Sportovní areál MČ Praha – Březiněves (havarijní stav).
Starosta předložil zastupitelům ke schválení cenovou nabídku spol. Rothenberg s.r.o., vodoinstalatérství, Na
Slovance 38/2207, Praha 8 – Libeň, na pročištění kanalizace a průzkum v objektu: Sportovní areál MČ Praha –
Březiněves. Jedná se o havarijní stav.
Usnesení č. 6.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku spol. Rothenberg s.r.o., vodoinstalatérství, Na
Slovance 38/2207, Praha 8 – Libeň, na pročištění kanalizace a průzkum v objektu: Sportovní areál MČ Praha –
Březiněves. Jedná se o havarijní stav.
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zodpovídá:
0 hlasů
3

Bod č. 13/ Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce
2019.
Předsedkyně komise kultury a školství Mgr. Zdenka Chaloupecká předložila zastupitelům k projednání a ke
schválení Kritéria pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce 2019.
Usnesení č. 7.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo:
1. Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty dětí v roce 2019, v následujícím
znění:
1. Příspěvek může být vyplacen rodičům dítěte nebo jeho zákonným zástupcům. Podmínkou je trvalý pobyt
dítěte v MČ Praha-Březiněves. Možnost čerpat příspěvek se vztahuje:
• na všechny děti do 15 let věku,
• na děti ve věku 16 let, pokud v roce 2019 plní nebo plnily povinnou školní docházku.
2.

Příspěvek může být poskytnut na
• pobyty prokazatelně organizované školami, sdruženími a organizacemi, tzn. na školy v přírodě,
ozdravné pobyty, letní tábory, lyžařské tábory, tábory se zaměřením např. jazykovým, sportovním,
či na jiné podobné pobyty,
• letní ozdravný pobyt organizovaný MČ Praha-Březiněves.

3.

Příspěvek je možné čerpat i vícekrát v daném kalendářním roce, maximálně však do celkové výše 3.000,Kč na jedno dítě.

4.

V případě čerpání příspěvku na letní ozdravný pobyt organizovaný MČ Praha – Březiněves může být
nevyčerpaná částka příspěvku na jedno dítě na základě žádosti zákonného zástupce převedena na
sourozence. Podmínkou převodu nevyčerpané částky je účast obou dětí na letním ozdravném pobytu
organizovaném MČ Praha – Březiněves a čerpání příspěvků pro obě děti na tuto akci.

5.

Příspěvek bude vyplacen na základě originálu žádosti (viz příloha), která musí být potvrzena institucí
organizující pobyt. Žádost bude opatřena razítkem, podpisem, datem a uvedením termínu a doby pobytu,
výší požadované částky a číslem bankovního účtu, na který má být příspěvek vyplacen.

6.

Příspěvek bude po doložení řádně potvrzené žádosti uhrazen bankovním převodem na uvedený účet
žadatele, ve výjimečných případech je možné příspěvek vyplatit v hotovosti na sekretariátu MČ PrahaBřeziněves.

Finanční výbor MČ Praha-Březiněves povede evidenci vyplacených příspěvků a bude sledovat
nepřekročení limitu na jedno dítě, stanoveného usnesením ZMČ Praha-Březiněves.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

6 hlasů
1 hlas
0 hlasů

2. Ozdravný pobyt v roce 2019 do Chorvatska, na poloostrov Istrie, pro děti do 15ti let s TP v MČ Praha –
Březiněves. Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK Venezia Tour, v termínu od 28.6.2019 do 7.7.2019.
V rámci ozdravného pobytu je možné čerpat příspěvek na dítě ve výši 3.000,-Kč (viz. Kritéria pro výplatu
příspěvku na pobyty). Informace o pobytu budou zveřejněny na webových stránkách www.brezineves.cz , FB
vývěsních informačních tabulích a budou vloženy do domovních schránek.
Zodpovídá: předsedkyně komise kultury a školství Mgr. Zdena Chaloupecká.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
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7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Bod č. 14/ Kritéria stanovená MČ Praha – Březiněves pro výplatu příspěvku na pobyty seniorů v roce 2019.
Předsedkyně komise kultury a školství předložila k projednání návrh kritérií pro výplatu příspěvku na pobyty
seniorů v roce 2019.
Předsedkyně sociální komise, Zdeňka Maděrová, předložila návrh lázeňského pobytu pro seniory v roce 2019.
Po diskuzi zastupitelů došlo k přijetí následujícího usnesení:
Usnesení č. 8.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo na rok 2019 plně hrazený lázeňský pobyt pro seniory do Karlových
Varů, v termínu od 20. 5. do 26. 5. 2019.
Stanovená kritéria účasti: senior ve věku 65ti let a více s TP v MČ Praha – Březiněves.
Pokud bude přihlášeno více než 50 osob, bude se finanční zajištění řešit v rámci rozpočtové rezervy 2019.
Informace o pobytu budou zveřejněny v prosincovém vydání Březiněveského zpravodaje, na webových stránkách
www.brezineves.cz , FB a vývěsních informačních tabulích.
Na rok 2020 budou stanovena nová kritéria pro čerpání příspěvků pro seniory.
Zodpovídá: předsedkyně sociální komise Zdeňka Maděrová.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů
Bod č. 15/ Různé:
a)

Organizační řád.

Usnesení č. 9.2/18
ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo aktualizaci organizačního řádu s účinností od 19. 11. 2018, ke
které došlo v souvislosti s nově zvolenými komisemi a doplněním nové příspěvkové organizace: Centrum
sociálních služeb Březiněves. Dále byla rozšířena náplň sociální komise o následující: „Předkládá plán kulturněspolečenských akcí pro seniory a občany, které pořádá a za které zodpovídá.“
Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.
Pro:
7 hlasů
Proti:
0 hlasů
Zdržel se:
0 hlasů

b)

Zvýšení rozpočtu MŠ.

Není projednáván.

c)

Rezignace Ing. Vladimíra Jisla na člena stavební komise k 19. 11. 2018.

Starosta předložil zastupitelům rezignaci Ing. Vladimíra Jisla na člena stavební komise k 19. 11. 2018.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
Předsedkyně kultury a školství Mgr. Zdenka Chaloupecká informovala zastupitele o plánované akci „Rozsvícení
vánočního stromečku s mikulášskou nadílkou“, která proběhne v sobotu 1. prosince 2018 od 15.00 do 18:00 hod.
na náměstí v Březiněvsi, ul. U parku.
Předsedkyně sociální komise Zdeňka Maděrová informovala zastupitele o akci Vítání občánků, které pro
přihlášené děti proběhne v neděli 25.11.2018 v sále restaurace Trattoria Famiglia„a dále o akci: „Posezení
s vánočními koledami“ které proběhne také v sále restaurace Trattoria Famiglia, v sobotu 1. prosince 2018 od
18:00 hod.
Starosta Ing. Jiří Haramul veřejně poděkoval Ing. Janu Vocelovi za odvedenou práci a čas věnovaný vedení
Tělovýchovné jednoty Březiněves za uplynulé volební období.
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Zdeněk Korint
zástupce starosty MČ Praha – Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha – Březiněves

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00 hod.
Zapsala: Martina Vilímková
Ověřili: Ing. Martin Javorník
zástupce starosty Petr Petrášek

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na pondělí 3.12. 2018 od 18:00 hod.
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