MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
Nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Tel: +420 283 061 419, datová schránka: 3pybpw9
e-mail : mestska.cast@cakovice.cz

Zpráva o činnosti Rady městské části
vobdobí mezi 4. a 5. zasedáním Zastupitelstva městské části
Rada MČ se za toto období sešla na třech zasedáních (č. 15 – č. 17). Projednala celkem 64
předložených materiálů a přijala usnesení k 59 z nich.
Plné znění podepsaných zápisů je k dispozici ve schránce na webovém rozhraní
https://remote.cakovice.cz a jsou také umísťovány na webové stránky městské části. Příslušné
zápisy jsou též přiloženy k tomuto materiálu.
Významné body vybrané z jednání č. 15 - č. 17 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin
bodů.
PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU
-

Rada schválila rozpočtové opatření č. 4, které navyšuje rozpočet o 113 757 800,- Kč,
rozpočtová opatření č. 5 a 7 upravují změnu v rámci kapitol a rozpočtové opatření č. 6,
které navyšuje rozpočet o 255 900,- Kč

-

Rada se seznámila s podklady pro schválení účetní závěrky 2018 a závěrečného účtu roku
2018 MČ Praha-Čakovice, který zároveň předkládá na dnešním jednání zastupitelstvu.

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A PŘÍPRAVY INVESTIC
-

Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na akci: “Projektová dokumentace a inženýrská
činnost na revitalizaci předprostoru hřbitovů v Praze - Čakovicích“.

-

Bylo vyhodnoceno výběrové řízení na zhotovitele díla: „Oprava bytu č.22, Myjavská č.p.
626, Praha – Čakovice“. Z celkem pěti podaných nabídek bylo schváleno uzavření smlouvy
o dílo s firmou ONEMIX s.r.o., která byla nejvýhodnější jak cenově, tak dobou plnění.

-

Rada se seznámila s podanými nabídkami na zhotovení nábytku do nové knihovny
v Třeboradicích a schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Ceiba s.r.o., která podala
nejvýhodnější nabídku.

-

Byl schválen návrh výzvy o zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu “Výměna umělého povrchu víceúčelového hřiště, ulice Jizerská,

k.ú. Čakovice” a její zveřejnění.
-

Rada schválila návrh výzvy o zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné
zakázky na stavební práce malého rozsahu “MŠ Čakovice II - změna ohřevu teplé vody,
Slaviborské nám. 21, Praha - Třeboradice”

-

Rada schválila zadání vypracování podrobně stavebně technického průzkumu na akci
“Lékařský dům Čakovice” za cenu 98.615,- Kč s DPH od společnosti 2T engineering s.r.o.

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ
-

V rámci bytového hospodářství rada schválila příděl jednoho sociálního bytu v nově
zrekonstruovaném bytovém domě Schoellerova 11 a jednoho bytu v ulici U Párníků.

-

Rada využila jednu nabídku na odkup garáže za cenu 55.000,- Kč.

-

Byl schválen záměr pronájmu zemědělských pozemků v Třeboradicích a Miškovicích za
cenu 0,50 Kč/m2/rok.

OSTATNÍ BODY
-

Rada schválila žádost Stárneme ve zdraví, z. ú. o pronájem části nebytového prostoru
umístěného v 1.PP objektu Cukrovarská 230, kde budou probíhat aktivity pro seniory. Cena
byla stanovena na 100,- Kč/hod.

-

Byl schválen nový Knihovní řád místních knihoven Čakovice a Třeboradice, jehož součástí je
zároveň upravený ceník.

-

ZUŠ Marie Podvalové byl vypůjčen půdní ateliér čakovického zámku za účelem
výstavy závěrečných prezentací absolventů výtvarného oboru, které budou k vidění
v průběhu května a června.

-

Bylo schváleno vydávání poukázek na služby pro seniory ve věku nad 60 let včetně v
hodnotě 250,- Kč, které lze již tradičně použít na masáže, kosmetické nebo kadeřnické
služby.

-

Rada schválila nový ceník pronájmu sportovní haly na nám. J. Berana 940, Praha - Čakovic e

