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Zpráva o činnosti Rady městské části  
 

v období mezi 2. a 3. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 
 
Rada MČ se za toto období sešla na sedmi zasedáních (č. 4 – č. 10). Projednala celkem 135 předložených 
materiálů a přijala k nim usnesení. 
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. 4 - č. 10 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin bodů.  
 
 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU 
- Byla schválena úprava pravidel pro přidělování dotací a finančních návratných výpomocí z rozpočtu 

městské části a zároveň určen předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro 
dotace na rok 2019 ve výši 2,5 miliónů Kč.  

- Rada schválila projekty, na které požádala poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ Praha-
Čakovice v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019.  
Jedná se o: 
1. Vybavení ZŠ Dr. E. Beneše, objektu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice  
2. Projekt na školský kampus ZŠ Dr. Edvarda Beneše  
3. Zdravotnický a sociální dům Petříkova (Lékařský dům) . 

 
- Dále byly naplánovány investiční akce v MČ Praha-Čakovice pro období let 2019-2022 a jejich 

přehled zaslán na odbor rozpočtu MHMP. 
 

- Rada schválila návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2019, který předkládá zastupitelstvu. 
 
 
 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A PŘÍPRAVY INVESTIC  
- Rada schválila vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení  a zadávací 

dokumentaci na akci “Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. etapa“, kdy původní 
projektová dokumentace byla rozdělena do 2 etap. 

- V rámci akce “Výstavba objektu ZŠ-Dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-
Čakovice, vč. úpravy okolí“ bylo schváleno dovybavení interiéru tělocvičny, dále vydán souhlas se 
studií interiéru a smlouva o dodávce tepelné energie se společností Pražská teplárenská, a.s. 

- Rada schválila studii, která navrhne etapizaci výstavby objektu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, aktualizuje 

https://remote.cakovice.cz/


dispoziční a prostorové uspořádání dle aktuálních požadavků školy. Studie dále prověří kapacity sítí 
technické infrastruktury. 

- Rada jmenovala komisi otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných do výběrového řízení na 
akci - Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice, které je plánováno 
na 08.03.2019. 

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ 
- Rada projednala 7 nabídek na přednostní odkup garáží vystavěných na pozemku ve správě MČ, 

z nichž využila pouze jednu nabídku za cenu 30.000,- Kč.  
 
- Rada schválila dodatky ke smlouvám o nájmu pozemku pod garážemi. 
 
- V rámci bytového hospodářství rada schválila souhrn pravidel pro přiděl sociálních bytů v nově 

zrekonstruovaném bytovém domě Schoellerova 11. 
 
- Bylo schváleno uzavření pěti nájemních smluv k přidělení bytu, uzavření nových nájemních smluv 

se stávajícími nájemníky, jedna dohoda o ukončení nájmu k bytu a dvě dohody o splácení dluhu 
z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu. 

 
- Rada schválila záměr koupě budovy č.p. 705 v obci Praha, k.ú. Čakovice - šatny TJ Avia Čakovice. 

 
- Radě byla podána informace o provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2018 provedené 

na základě USN RHMP č. 2726 ze dne 23.10.2018. Souhrn majetku bez podrozvahových účtů činí 
1 473 273 455,89 Kč. 

 
 
OSTATNÍ BODY 

- Rada schválila smlouvy o zajištění programu pro seniory v termínu od února do června 2019 
 

- Z důvodu zastaralého hardwarového vybavení u některých zaměstnanců ÚMČ byl schválen nákup 
15 ks repasovaných počítačů včetně příslušenství, prodloužené záruky a doplnění o licenci 
operačního systému Windows 10 

 
- Rada zaujala nesouhlasné stanovisko k s žádostí společnosti TRYDOM PRAHA, spol. s r.o. na 

pořízení změny územního plánu v k.ú. Miškovice - lokalita 1 - Krčmářovská, lokalita 2 - Machnova, 
lokalita 3 - Polabská. Komise  pro rozvoj a územní plán se k tomuto záměru vyjádřila na jednání 
komise již v roce 2016 a 2018. 

 
- Rada schválila nákup informačních vývěsek, které budou umístěny v Miškovicích a Třeboradicích 

a nahradí tak staré, již nevyhovující vývěsky a také doplnění informačních vývěsek do vybraných 
a přístřešků na autobusových zastávkách. 

 
 

- Rada schválila smlouvu, dodatek ke smlouvě a dohodu o provedení práce na přípravu 
a redaktorskou činnost periodika U nás v Čakovicích a zároveň se seznámila s novými pravidly 
vydávání časopisu, které předkládá ke schválení zastupitelstvu. 

 
 


