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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Čakovice v období mezi 17. a 18. zasedáním zastupitelstva,
tj. v době od 12.08.2021 do 03.11.2021.

V Praze dne 11.11.2021



Důvodová zpráva

Zastupitelstvu je předložena zpráva o činnosti rady MČ mezi 17. a 18. zasedáním ZMČ.
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Zpráva o činnosti Rady městské části  
 

v období mezi 17. a 18. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 
Rada MČ se za toto období sešla na devíti zasedáních (č. 101 - 109). Projednala celkem 144 
předložených materiálů a přijala usnesení k 139 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. 101 - č. 109 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 
bodů.  
 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  
- Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce “Zastřešení doplňkových staveb v areálu 

Lékařský dům” se společností S com ENERGO s.r.o. za cenu 1.331.427,6 Kč bez DPH. 
- Zbudování přechodu pro chodce v úseku Oderská-Jizerská dle platné projektové 

dokumentace od společnosti Jiří Krepinek za cenu 85.810,- Kč bez DPH. 
- Vybudování „Workoutového hřiště Jizerská“ od společnosti Enuma Elis s.r.o. za cenu 

1.705.420,- Kč bez DPH. 
- Uzavření smlouvy o dílo na “Studii proveditelnosti - propojení cyklostezek” se společností 

PRO - CONSULT s.r.o. v ceně 158.000,- Kč bez DPH. 
- Byly vyhodnoceny cenové nabídky na akci “Realizace krajinářských prací v oblasti 

cyklostezek A43 a A50” a schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností BonSoft s.r.o. za 
cenu 4.896.785,- Kč bez DPH. 

- Uzavření smlouvy o dílo na akci “Ozelenění zahrady sociálního domu - Knihovna 
Třeboradice” se společností Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o. za cenu 1.353.682,- Kč 
bez DPH. 

- Uzavření smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu „Vlečka Čakovice – oprava vjezdových 
výhybek“ se společností Hans Wendel spol. s r.o. & Co., k.s. za cenu 3.925.920,99 Kč bez 
DPH. 

- Schválení cenové nabídky společnosti MV BAU, s.r.o. na opravu povrchu komunikace 
Tryskovická v ceně 854.956,- Kč bez DPH. 
 

FINANČNÍ 
- Rozpočtová opatření č. 30, 31, 32 a 33 RMČ pro rok 2021 - Přesuny mezi investičními a 

provozními výdaji jednotlivých oddílů paragrafu z důvodu stavby přechodu na ul. 
Schoellerova, nákupu akustických panelů do MŠ Cukrovarská 115 a stavby workoutového 
hřiště + přesun volných finančních prostředků pro stavbu workoutového hřiště. 

https://remote.cakovice.cz/


- Rozpočtové opatření č. 34 RMČ pro rok 2021 - Přijetí dotace od Magistrátu hl. m. Prahy na 
výkup pozemků - vlečka Čakovice - ve výši 17.000.000 Kč. 

- Rozpočtová opatření č. 35, 36, 37 a 38 RMČ pro rok 2021 - Přijetí dotace na výdaje vzniklé 
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (206.000 Kč); Přijetí 
dotace pro ZŠ - EU-Cesta do digitálního světa (2.338.710 Kč); Přesun mezi neinvestičními a 
investičními výdaji - přechod (84.000 Kč) a ukazatel rychlosti Oderská (57.000 Kč); Přesun 
mezi investičními a neinvestičními výdaji - participativní rozpočet (72.900 Kč). 

- Schválení cenové nabídky firmy SPORTVISIO marketing, s.r.o. na výrobu a dodání 
cvičebního parkurového prvku GR8 ARENA na workoutové hřiště v rámci projektu z 
participativního rozpočtu Počítáme s vámi! za cenu 109.400,- Kč s DPH. 

- Rozpočtové opatření č. 39, 40, 41, 42 a 43 RMČ pro rok 2021 - Přesun mezi neinvestičními 
a investičními výdaji - nákup komunálního rideru Husqvarna (515.000 Kč), opravy 
skleněných výplní na zastávkách MHD (20.000 Kč); Přijetí dotace - TZZ (traťové 
zabezpečovací zařízení) vlečky Čakovice (8.000.000 Kč); Změna účelu části dotace Vlečka 
Čakovice - výkup pozemků (-10.000.000 Kč), navýšení dotace TZZ vlečky Čakovice 
(10.000.000 Kč). 

- Rozpočtové opatření č. 44 a 45 RMČ pro rok 2021 - Přesun mezi dvěma oddíly paragrafu - 
využití volných finančních prostředků z oddílu paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti 
pozemních komunikací) jednak na dodávku a montáž: “Příjezdové hospodářství vjezdu do 
areálu MÚ Čakovice - technologická část” ve výši 283.000 Kč (oddíl paragrafu 2229 - 
Ostatní záležitosti v silniční dopravě) a jednak na opravu výtluků v MČ Praha-Čakovice ve 
výši 200.000 Kč (oddíl paragrafu 2212 - Silnice). 

- Schválení programu pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice pro rok 2022. 
 

 
OSTATNÍ 
- Konání „Čakovického posvícení“ dne 02.10.2021. 
- Souhlasné stanovisko s vyhotovenou projektovou dokumentací pro stavební povolení 

(DSP) na akci MČ Praha Čakovice - “Chodník podél ulice Schoellerova”. 
- Nákup dětských řetízků s přívěskem jako dárek při vítání občánků od společnosti Soliter, 

a.s. za celkovou cenu 1.490,- Kč za 1 kus. 
- Nákup komunálního rideru P524 EFI Husqvarna s příslušenstvím od společnosti Nobur 

s.r.o. za cenu 425.268,59 Kč bez DPH. 
- Termín konání a orientační rozpočet akcí pořádaných kulturní komisí - vystoupení skupiny 

hrající Ethno Flamenco, které se uskuteční 27.11.2021 v Schoellerově sále čakovického 
zámku a adventní koncert Veni Emmanuel, který se uskuteční 15.12.2021 v kostele sv. 
Remigia. 

- Jmenování Mgr. Denise Gaidoše novým předsedou komise pro školství. 
- Oprava poutní kapličky v Třeboradicích v celkové výši 99.780,- Kč bez DPH, kterou zajistí 

společnost LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. 
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