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Zpráva o činnosti Rady městské části  

 

v období mezi 11. a 12. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 

Rada MČ se za toto období sešla na šesti zasedáních (č. 56 - 61). Projednala celkem 119 

předložených materiálů a přijala usnesení k 111 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. 56 - č. 61 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 

bodů.  

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  

- Na základě vypsaného výběrového řízení byly radě předloženy cenové nabídky na opravu 

můstků v čakovickém sídlišti. Z podaných nabídek byla vybrána společnost S.O.S. - 

DEKORACE, s.r.o., která s cenou přes 450 tisíc podala nejvýhodnější nabídku. 
- Rada schválila nabídku společnosti GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. 

na projektové práce na akci: “Přístavba objektu Gymnázium Čakovice” v ceně 90.000,- Kč.  
- Bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou, jejímž 

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč pro sportovní klub FC Miškovice na 
realizaci rozšíření stávajícího hrazení na fotbalovém hřišti. 

- Byla schválena cenová nabídka společnosti Ing. arch. Radim Palkovský - Archide CZ s.r.o. na 

vypracování dokumentace pro provedení stavby pro výběr zhotovitele na akci: “Stavební 
úpravy stávající mateřské školky v ulici Cukrovarská, Praha-Čakovice”. 

- V rámci výběrového řízení na “Realizaci zpevněné manipulační plochy v ulici Tryskovická, 
Praha-Čakovice ” bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností MV BAU s.r.o., 
která podala nejvýhodnější nabídku.  

- Na základě doporučení AK JUDr Vladimír Togel na stavbu “Oprava přejezdu železniční 
vlečky v ulici Cukrovarská, Praha-Čakovice“ byla schválena nabídka společnosti TrainGO 
s.r.o. s cenou necelých 1,9 mil. Kč.  

- Na základě doporučení bytové komise byl schválen příděl sedmi bytů. 
 

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU 

- Rozpočtové opatření č. 6 RMČ upravuje rozpočet - přijetí dotací: Zprovoznění železniční 
vlečky ve výši 20 000 000,- Kč a prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 
2020 ve výši 30 000,- Kč. 

- Rozpočtové opatření č. 7 řeší přesun volných peněžních prostředků na: Doplatek DPH 



z koupě koberce do hudebního sálu, rozšíření výdejny jídel v ZŠ. 
- Rozpočtové opatření č. 8 upravuje rozpočet  a řeší přijetí dotací: VHP a loterie (889 000,- 

Kč), Daň z příjmů PO za rok 2019 (3 461 100,- Kč), Rekonstrukce služeben PČR - Dodání a 
instalace klimatizace MO PČR v objektu Cukrovarská 230 (600 000,- Kč), OP PPR - 

Modernizace výuky jazyků na ZŠ Dr. E. Beneše (882 000,- Kč). Úprava rozpočtu - odvod na 

základě FV se státním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2019 - Volby do EP (22 300,- Kč), 
Účelové prostředky r. 2019 (16 200,- Kč, 55 500,- Kč), Doplatky místních poplatků (1 900,- 
Kč). 

- Rozpočtové opatření č. 9 řeší přesun alokovaných prostředků na fontánu a na vybavení 
hasičské zbrojnice a přesun volných peněžních prostředků po obdržení dotace.  

- Rozpočtové opatření č. 10 řeší přesuny volných finančních prostředků mezi jednotlivými 
oddíly paragrafu - změny plánovaných výdajů + pokrytí vyšších výdajů na rozšíření výdejny 
jídel ZŠ Dr. E. Beneše 

 

 

OSTATNÍ 
- Jako každý rok bylo odsouhlaseno poptávkové řízení na nákup dětských řetízků 

s přívěskem, které jsou předávány jako dárek při příležitosti slavnostního “Vítání občánků”, 
které má v naší MČ dlouholetou tradici. 

- Rada schválila nabídku společnosti ADC Systems s.r.o. na nákup nových serverů a záložních 
zdrojů pro Úřad MČ Praha-Čakovice. 

- Rada vydala souhlasné stanovisko se záměrem k realizaci: “Veřejná parkovací stání při ul. 
Marie Podvalové. 

- Byly schváleny kulturní akce pořádané kulturní komisí a s nimi související smlouvy a 
rozpočty. Konkrétně se jedná o vystoupení skupiny Poitín, které se uskuteční 21.10.2020, 

divadelní komedie „Na ostro“, která se uskuteční 04.11.2020 v podkrovním sále 
čakovického zámku. 

- Rada vydala nesouhlasné stanovisko s nabídkami na odkoupení pěti staveb garáží, dále 
s nákupem dvou garáží souhlasila. 
 

 

 


