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Zpráva o činnosti Rady městské části  

 

v období mezi 14. a 15. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 

Rada MČ se za toto období sešla na osmi zasedáních (č. 81 - 88). Projednala celkem 100 

předložených materiálů a přijala usnesení k 94 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.  
 

Významné body vybrané z jednání č. 81 - č. 88 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 

bodů.  

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  

- Schválení cenové nabídky Marie Žižkové na přesazení 23 ks hrušní podél cyklostezky „Ke 
zlatému kopci“ v celkové ceně  63.918,40 Kč bez DPH. 

- Uzavření darovacích smluv se společnostmi, které poskytly finanční dar na Lavičku Václava 
Havla. 

- Na základě poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace pro společné řízení DUR + DSP vč. inženýrské činnosti na akci: “MČ Praha - 

Čakovice - Slaviborské nám.” - zklidnění dopravy a úprava veřejných prostranství, byly 

hodnoceny cenové nabídky a schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností Ing. Tomáš 
Hocke. 

- Na základě poptávkového řízení pro zakázku malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace DUR+DSP, DVZ vč. inženýrské činnosti na akci: “MČ Praha Čakovice - 

propojovací komunikace ul. Bayerova a Tryskovická” byly hodnoceny podané nabídky a 
schváleno uzavření objednávky u Bc. Vojtěcha Plecitého s cenou 164.500,- Kč. 

- Na základě poptávkového řízení na “Rekonstrukci zdí u Husova parku, Praha-Čakovice” byly 
hodnoceny podané nabídky a schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností Pražské 
silniční stavby s.r.o. s cenou 1.915.310,20 Kč bez DPH. 

- Byla schválena úprava nájemného v bytech ve správě městské části Praha-Čakovice a 
uzavírání nových nájemních smluv na byty ve správě městské části Praha-Čakovice. 
 

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU 

- Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 - přijetí dotací z MHMP - OPPPR - Multikulturní šablony II ZŠ 
Edvarda Beneše (92 000,- Kč), Místní lidové knihovny - Čakovice (19 200,- Kč), Místní lidové 
knihovny - Třeboradice (1 900,- Kč), ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice - rozšíření o 
budovu A (15 000 000,- Kč). 



- Schválení rozdělení hospodářského výsledku a účetních závěrek za rok 2020 příspěvkových 
organizací zřízených MČ Praha-Čakovice 

- Schválení dotací dle programů pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro 
rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv. 

- Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na období 2021-2023 a Návrh 
rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021 

- Schválení účetní závěrky 2020 a závěrečného účtu roku 2020 MČ Praha-Čakovice, které je 
předloženo na dnešním zastupitelstvu. 

- Rozpočtové opatření č. 4 a 5 - přijetí dotací z MHMP - Fond solidarity ve výši 30 000,- Kč a 
ponechání nevyčerpaných účelových prostředků od MHMP pro MČ Praha-Čakovice a jejich 
zapojení do rozpočtu. 

- Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 - úprava rozpočtu - přesun finančních 
prostředků z neinvestičních výdajů na investiční, přesun volných finančních prostředků na 
jednotlivé oddíly paragrafu. 

 

OSTATNÍ 
- Memorandum starostů městských částí Březiněves, Čakovice, Ďáblice a stanovisko ke 

studii proveditelnosti Nového železničního spojení Praha-Drážďany. 
- Souhlas s projektovou dokumentací DUR: Krajinný park Havraňák - architektonicky-

stavební část pro vydání územního rozhodnutí na změnu využití území a územního 
rozhodnutí pro umístění stavby. 

- Rada vydala souhlas s umístěním 4 ks informačních edukačních stojanů a dvou úlů se 
včelstvy na pozemku parc. č. 1267/1  v obci Praha, k.ú. Čakovice. 

- Byl odsouhlasen nákup dárkových karet v hodnotě 250,- Kč v hypermarketu Globus ČR k.s 
a nákup poukázek v hodnotě 250,- Kč v prodejně Lidl Česká republika pro jubilanty, kteří 
v roce 2021 dosáhnou věku 75 let, 80 let a každý následující rok věku. 

- Nákup poukázek do čakovické lékárny, které budou vydávány seniorům s trvalým pobytem 
na území MČ Praha-Čakovice od 65 let věku. Cena poukázek je v hodnotě 250,- Kč. 

- Schválení digitálního povodňového plánu MČ Praha-Čakovice. 
- Souhlas s realizací projektu “OPPPR 48 - MŠ Čakovice II - Místo pro nová semínka”, v rámci 

kterého dojde k modernizaci a vybavení tříd a přilehlých společných prostor v třeboradické 
mateřské škole. 

- Nákup nové sekačky Rider Husqvarna 420TsX AWD s příslušenstvím od společnosti Nobur 
s.r.o. za cenu 263.634,71 Kč bez DPH. Sekačka bude sloužit potřebám oddělení údržby MČ. 

 


