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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Čakovice v období mezi 18. a 19. zasedáním zastupitelstva,
tj. v době od 22.11.2021 do 19.01.2022.

V Praze dne 09.02.2022



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu je předložena zpráva o činnosti rady MČ mezi 18. a 19. zasedáním ZMČ.
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Zpráva o činnosti Rady městské části  
 

v období mezi 18. a 19. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 
Rada MČ se za toto období sešla na devíti zasedáních (č. 110 - 117). Projednala celkem 132 
předložených materiálů a přijala usnesení k 129 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. 110 - č. 117 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 
bodů.  
 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  
- Oprava poškozené šachty a mříže uliční vpusti v ulici K Teplárně Praha-Třeboradice včetně 

úpravy vozovky v okolí  v celkové výši 73.330,- Kč bez DPH. 
- Uzavření smlouvy o dílo na zajištění autorského dozoru na akci “Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. 

Edvarda Beneše, Praha-Čakovice - Etapa A” se společností GREBNER - projektová a 
inženýrská kancelář, spol. s r.o. za cenu 273.600,- Kč bez DPH. 

- Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce “Zastřešení doplňkových staveb v areálu 
Lékařský dům a udržovací práce” se společností S com ENERGO s.r.o. za cenu 1.331.427,6 
Kč bez DPH. 

- Vyhodnocení výběrového řízení a schválení uzavření Smlouvy o dílo na instalaci veřejného 
osvětlení projektu “Doprava v klidu v lokalitě u stadionu, etapa C, D, F1, F2 a F3”´se 
společností SaK-stavitelství a konstrukce s.r.o. za celkovou cenu 655.429,63 Kč bez DPH. 

- Schválení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS - 
lávka cyklostezky přemosťující železniční trať při akci Krajinný park Havraňák, která 
zahrnuje vypracování stavebních objektů v celkové výši 350.000,- Kč. 

- Vyhodnocení podaných nabídek na opravu bytu č. 1 v ulici Homolová 525 a uzavření 
smlouvy o dílo se společností ANAZG s.r.o. v ceně 286 090 Kč bez DPH. 

- Schválení cenové nabídky na akci: “Rozšíření vjezdu k úřadu MČ Praha-Čakovice” od 
společnosti MV BAU s.r.o. za cenu 214.438,00 Kč bez DPH. 

- Darovací smlouvy na poskytnutí účelového finančního daru pro vývoj webových stránek 
“Čakovice zítra” se společnostmi Nikmar Invest s.r.o., Miškovická s.r.o. a Odien Real Estate 
a.s. 

- Vyhodnocení výběrového řízení na akci “Revitalizace budovy čp. 38” a uzavření Smlouvy o 
dílo se společností Nostica a.s. za cenu 1.852.854,03 Kč bez DPH. 

- Vyhodnocení výběrového řízení na akci “Revitalizace náměstí Jiřího Berana” a uzavření 

https://remote.cakovice.cz/


smlouvy o dílo se společností SaK-stavitelství a konstrukce s.r.o. za částku 2.395.617,11 Kč 
bez DPH. 

- Schválení smlouvy o dílo na zimní údržbu cyklostezek s firmou LuMa-Enc, s.r.o. za paušální 
částku ve výši 14.000,- Kč/úkon v maximálním rozsahu 15 úkonů za zimní období. 
 
 

FINANČNÍ 
- Rozpočtová opatření č. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 a 53 RMČ pro rok 2021 - Přesuny mezi 

dvěma oddíly paragrafu - projektová dokumentace příjezdové hospodářství vjezdu do 
areálu MÚ Praha-Čakovice (59 000 Kč), dodatek prodloužení cyklostezky A50 (60 000 Kč), 
participativní rozpočet (435 400 Kč), opravy kanálů na silnicích (90 000 Kč); přesuny mezi 
provozními a investičními výdaji - oprava zastávkových výplní (17 000 Kč), stavební úpravy 
Cukrovarská 38 (2 000 000 Kč); přijetí dotace - komunitní centrum Sýpka Čakovice 
(4.500.000 Kč). 

- Rozpočtové opatření č. 54 a 55 RMČ pro rok 2021 - Přijetí dotace ve výši 2 159 368 Kč - EU-
Šablony III ZŠ Dr. E. Beneše, nám J. Berana 500 a přesun mezi dvěma oddíly paragrafu ve 
výši 50 000 Kč - spotřeba energií ZŠ + drobné opravy. 

- Rozpočtové opatření č. 56 a 57 RMČ pro rok 2021 - Přijetí dotace ve výši 3 000 000 Kč - 
A50: výměna povrchu ul. Svěceného; Přijetí dotace ve výši 1 632 000 Kč - VHP - finanční 
prostředky na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. 

- Žádosti o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 
2022. 

- Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2022, který je předkládám ZMČ. 
- Schválení dotací dle programů pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha-Čakovice pro 

rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv. 
 

 
OSTATNÍ 
- Konání akce  pro děti „Pohádkový les - Po stopách Sněhové královny”, která proběhla 

23.01.2022 v zámeckém parku.  
- Pravidla pro přidělování karet rezidenčního stání pro rezidenční parkovací oblasti v MČ 

Čakovice. 
- Úprava rezervačních poplatků za vyhrazení víceúčelového hřiště v ulici Jizerská 932 z 

důvodu navyšování cen energií. 
- Nový ceník pro uložení stavebních odpadů (beton, stavební suť, zemina, živice) se 

společností D&Z spol. s r.o. platný od 1.1.2022 do 31.12.2022. 
- Konání vernisáže a výstava sklářské školy Kamenický Šenov, která proběhne v půdním 

ateliéru čakovického zámku ve dnech 23.02. – 09.03.2022 (vernisáž 22.02.). 
- Hudební vystoupení v programu “Hudba na talíři”, které proběhne 19.03.2022 

v Schoellerově sále čakovického zámku. 
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