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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Čakovice v období mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelstva,
tj. v době od 09.06.2021 do 11.08.2021.

V Praze dne 17.08.2021



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu je předložena zpráva o činnosti rady MČ mezi 15. a 16. zasedáním ZMČ.
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Zpráva o činnosti Rady městské části  
 

v období mezi 16. a 17. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 
Rada MČ se za toto období sešla na pěti zasedáních (č. 96 - 100). Projednala celkem 87 
předložených materiálů a přijala usnesení k 81 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. 96 - č. 100 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 
bodů.  
 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  
- Schválení nabídky firmy Sibera System s.r.o. na vybudování víceúčelového hřiště s umělým 

trávníkem v katastru obce Miškovice parc. č. 320/15. 

- Souhlas s vyhotovenou projektovou dokumentací (PD) DUR/DSP akce MČ Praha Čakovice - 
“Propojovací komunikace ul. Bayerova a Tryskovická”. 

- Rada rozhodla o vyhlášení zjednodušeného podlimitního výběrového řízení na veřejnou 
zakázku “Realizace krajinářských prací v oblasti cyklostezek A43 a A50”. 

- Souhlas se záměrem realizace akce nazvané: SCHOELLEROVA-ZA TRATÍ, PRAHA 9, č. akce 
2970381, pro územní a stavební povolení, jejíž cílem je zejména zvýšená bezpečnost. 

- Schválení cenové nabídky společnosti ASTRA zahrady s.r.o. na realizaci akce “Volnočasový 
prostor s pivoňkovištěm, Praha-Čakovice”, který bude umístěn v blízkosti lavičky Václava 
Havla. 

- Vyhodnocení nabídek výběrového řízení na “Ozelenění parčíku u staré hasičské zbrojnice” 
a schválení uzavření smlouvy o dílo se společností OK GARDEN s.r.o. v celkové ceně 
588.714,- Kč bez DPH. 
 

FINANČNÍ 
- Rozpočtové opatření č. 18 RMČ pro rok 2021 - přijetí dotace z MHMP - ZOZ - příprava a 

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 86 000 Kč. 
- Poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč na zemní práce a odbornou instalaci fotbalových 

branek na hřišti TJ AVIA Čakovice. 
- Rozpočtové opatření č. 24, 25, 26, 27, 28 a 29 RMČ pro rok 2021 - přesuny mezi 

investičními a neinvestičními výdaji jednoho oddílu paragrafu; přesun volných finančních 
prostředků po obdržení dotace VHP. 

 

https://remote.cakovice.cz/


- Schválení grantového programu podpory sportu a tělovýchovy MČ Praha-Čakovice pro rok 
2021. 

 
OSTATNÍ 
- Účinkování uměleckého tria rodu Kaňků v rámci Ctěnického hudebního festivalu 

28.07.2021 na nádvoří zámku Ctěnice. 
- Dodání a instalace mechanické dělící sítě do sportovní haly, nám. J. Berana 940, Praha-

Čakovice od společnosti REFOTAL s.r.o. za cenu 113.775 Kč bez DPH. 
- Dodatky ke smlouvám o vystoupení, které upravují termíny kulturních akcí, které 

v loňském roce neproběhly z důvodu Covidu. 
- Informace o dlužných částkách v bytových domech a nebytových prostorech za období od 

01.04.2021 do 30.06.2021. 
- Umístění výstavních panelů na volnočasovém prostoru s pivoňkovištěm u Husova parku od 

společnosti S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. za cenu 161.000,- Kč bez DPH. 
 


