Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha–Čakovice
konaného dne 29. června 2020
Přítomni:

zastupitelé
MgA. Jana Anděličová
Mgr. Kateřina Arnotová
Danuška Bossanyiová
Mgr. Soňa Černá
Mgr. Otakar Duben
Tomáš Dubský
Daniel Kajpr
Mgr. Jan Kočí
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Ing. Michal Motyčka, Ph.D.
Petr Novák
Ing. Kateřina Rosická
Ing. Michal Seidl, MBA
Martin Slavík
Mgr. Martin Střelec
Ludmila Vargová
Ing. Jiří Vintiška
Ing. Iveta Zeithamlová – dorazila v průběhu zasedání
tajemník
Ing. Jiří Janků

Omluveni:

Ivana Heřmánková

Hosté:

Mgr. Ivan Chytil – právní zástupce MČ

Předsedající: Ing. Jiří Vintiška – starosta
Zasedání zastupitelstva MČ Praha–Čakovice zahájil starosta Ing. Jiří Vintiška v 18:07 hod.
a přivítal přítomné zastupitele a hosty zasedání. Na zasedání je přítomno 19 zastupitelů. Zastupitelstvo je
schopno se usnášet.
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha–Čakovice byl ověřen a je vystaven, nebudou-li
k němu vzneseny připomínky, bude považován za schválený.
Úvod
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Hana Laušová, DiS.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Danuška Bossanyiová, MgA. Jana Anděličová
Návrhová komise byla navržena ve složení: Mgr. Otakar Duben - předseda, Martin Slavík.
Usnesení:

Z-11/0/20
Zastupitelstvo MČ Praha–Čakovice schvaluje ověřovatele zápisu paní Danušku
Bossanyiovou a MgA. Janu Anděličovou a návrhovou komisi ve složení pana
Mgr. Otakara Dubna a pana Martina Slavíka.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

Hlasování o návrhu ověřovatelů
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19
0
0
0

(Pro: Anděličová, Arnotová, Bossanyiová, Černá, Duben, Dubský, Kajpr, Kočí, Kubcová, Lochman,
Marada, Motyčka, Novák, Rosická, Seidl, Slavík, Střelec, Vargová, Vintiška)
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

Hlasování o návrhu návrhové komise

19
0
0
0

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: Anděličová, Arnotová, Bossanyiová, Černá, Duben, Dubský, Kajpr, Kočí, Kubcová, Lochman,
Marada, Motyčka, Novák, Rosická, Seidl, Slavík, Střelec, Vargová, Vintiška)
Program:
1. Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 9. a 11. zasedáním ZMČ (přednese Ing. Jiří Vintiška)
2. Informování
o rozpočtových
opatřeních
schválených
Radou
MČ
Praha-Čakovice
v období mezi dvěma zastupitelstvy (přednese Ing. Michal Motyčka, Ph.D.)
3. Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. - pozemky
parc. č. 1151/12, 1151/18 a 1151/20 v obci Praha, k.ú. Čakovice (přednese Mgr. S. Černá)
4. Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. - pozemky
parc. č. 258/5, 310/12 a 364/1 v obci Praha, k.ú. Miškovice (přednese Mgr. S. Černá)
5. Interpelace
6. Závěr
Připomínky k programu:
- bez připomínek
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

19
0
0
0

(Pro: Anděličová, Arnotová, Bossanyiová, Černá, Duben, Dubský, Kajpr, Kočí, Kubcová, Lochman,
Marada, Motyčka, Novák, Rosická, Seidl, Slavík, Střelec, Vargová, Vintiška)

Program 11. zasedání ZMČ Praha-Čakovice je schválen.
Stenozáznam str. 1 - 2.
K bodu 1.
Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 9. a 11. zasedáním ZMČ
Předkládá:
Zpravodaj:

rada MČ
Ing. Jiří Vintiška

- Ing. Jiří Vintiška informuje o zprávě o činnosti rady MČ od 17.02.2020 do 22.06.2020
Usnesení:

Z-11/1/20
Zastupitelstvo MČ Praha–Čakovice bere na vědomí zprávu o činnosti rady
MČ Praha–Čakovice v období mezi 9. a 11. zasedáním zastupitelstva, tj. v době
od 17.02.2020 do 22.06.2020.
Pro:
19
Proti:
0
2

Zdržel se:
Nehlasoval:

0
0

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: Anděličová, Arnotová, Bossanyiová, Černá, Duben, Dubský, Kajpr, Kočí, Kubcová, Lochman,
Marada, Motyčka, Novák, Rosická, Seidl, Slavík, Střelec, Vargová, Vintiška)
Bez rozpravy.
Stenozáznam str. 2.
K bodu 2
Informování o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha-Čakovice v období mezi
dvěma zastupitelstvy
Předkládá:
Zpravodaj:

rada MČ
Ing. Michal Motyčka, Ph.D.

- Ing. Michal Motyčka, Ph.D. informuje o rozpočtových
MČ Praha-Čakovice v období mezi dvěma zastupitelstvy
Usnesení:

opatřeních

schválených

Radou

Z-11/2/20
Zastupitelstvo MČ Praha–Čakovice bere na vědomí schválené rozpočtové opatření
č. 5 RMČ rok 2020 dle přílohy Tabulka č. 1.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

19
0
0
0

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: Anděličová, Arnotová, Bossanyiová, Černá, Duben, Dubský, Kajpr, Kočí, Kubcová, Lochman,
Marada, Motyčka, Novák, Rosická, Seidl, Slavík, Střelec, Vargová, Vintiška)
Bez rozpravy.
Stenozáznam str. 2.
K bodu č. 3
Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. - pozemky
parc. č. 1151/12, 1151/18 a 1151/20 v obci Praha, k.ú. Čakovice
Předkládá:
Zpravodaj:

rada MČ
Mgr. Soňa Černá

- Mgr. Soňa Černá informuje o návrhu Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol.
PREdistribuce, a.s. - pozemky parc. č. 1151/12, 1151/18 a 1151/20 v obci Praha, k.ú. Čakovice
Usnesení:

Z-11/3/20
Zastupitelstvo MČ Praha–Čakovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, IČ: 27376516, v rámci stavby - součást distribuční soustavy (podzemní
vedení NN a telekomunikační vedení) v pozemcích parc. č. 1151/12, 1151/18 a 1151/20
vše v obci Praha, k.ú. Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu,
oprav a údržby stavby podzemního vedení NN a telekomunikačního vedení. Věcné
3

břemeno se zřizuje za cenu 15 803,- Kč + příslušná sazba DPH, splatnou do 20 dnů
ode dne vystavení daňového dokladu v návaznosti na obdržení kopie návrhu na vklad
věcného břemene do katastru nemovitostí.
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

19
0
0
0

Usnesení bylo schváleno.
(Pro: Anděličová, Arnotová, Bossanyiová, Černá, Duben, Dubský, Kajpr, Kočí, Kubcová, Lochman,
Marada, Motyčka, Novák, Rosická, Seidl, Slavík, Střelec, Vargová, Vintiška)
Bez rozpravy.
Stenozáznam str. 3.
K bodu č. 4
Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. - pozemky
parc. č. 258/5, 310/12 a 364/1 v obci Praha, k.ú. Miškovice
Předkládá:
Zpravodaj:

rada MČ
Mgr. Soňa Černá

- Mgr. Soňa Černá informuje o návrhu Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol.
PREdistribuce, a.s. - pozemky parc. č. 258/5, 310/12 a 364/1 v obci Praha, k.ú. Miškovice
Usnesení:

Z-11/4/20
Zastupitelstvo MČ Praha–Čakovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, IČ: 27376516, v rámci stavby - součást distribuční soustavy (podzemní
vedení NN a telekomunikační vedení) v pozemcích parc. č. 258/5, 310/12 a 364/1 v obci
Praha, k.ú. Miškovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav
a údržby stavby podzemního vedení NN a telekomunikačního vedení. Věcné břemeno
se zřizuje za cenu 15 020,- Kč + příslušná sazba DPH, splatnou do 20 dnů ode dne
vystavení daňového dokladu v návaznosti na obdržení kopie návrhu na vklad věcného
břemene do katastru nemovitostí.
Pro:
19
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval:
0
Usnesení bylo schváleno.

(Pro: Anděličová, Arnotová, Bossanyiová, Černá, Duben, Dubský, Kajpr, Kočí, Kubcová, Lochman,
Marada, Motyčka, Novák, Rosická, Seidl, Slavík, Střelec, Vargová, Vintiška)
Bez rozpravy.
Stenozáznam str. 3 - 4.
Interpelace
Daniel Kajpr – dotaz k jednosměrkám v Třeboradicích.
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Odpovídá Ing. Jiří Vintiška – jednosměrky v Třeboradicích je jednou z variant jak řešit bezpečnostní
problémy s dopravou v Třeboradicích. V současné době se hledají i jiné
varianty řešení problémů s dopravou v Třeboradicích.
Daniel Kajpr – dotaz na bytový dům společnosti ZUCCHERINA a.s. na rohu ulic Ouhrabkova x Danielova
x Bělomlýnská, zda se nebude jednat o ubytovnu?
Odpovídá Ing. Alexander Lochman, Ph.D. – společnost ZUCCHERINA a.s. se rozhodla předělat
nevzhlednou ubytovnu na byty. MČ měla k projektu
připomínky, které byly do projektu zapracovány.
Daniel Kajpr – dotaz ve věci vyasfaltování stezek mezi poli z Čakovic do Miškovic, z Čakovic
na Prameny, Finská stezka. Proč se peníze z dotace nedají raději do opravy rozbitých
silnic, chodníků a na vznik nových chodníků?
Odpovídá Ing. Jiří Vintiška – MHMP má v rámci naplňování svého programu koncepci Pražského
cyklogeneralu alokovány peníze, které jsou určeny výhradně na tyto
projekty. Naše MČ bude dělat projekt, který naplňuje pražskou koncepci
a který bude co nejšetrnější k životnímu prostředí. MČ si vyjednala
výjimky.
Mgr. Kateřina Arnotová – uvedla, že uvítali možnost získat peníze na opravu cest, k podmínkám MHMP
vyjádřili svůj, jiný názor. Ve fázi projektování se budou snažit, aby nebylo
zapomenuto na žádného uživatele cest.
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D. – komise pro životní prostředí na svém posledním zasedání přijala usnesení
s doporučením, aby polním cestám a cyklotrasám byl ponechán přírodně
blízký povrch a tento bod by měl být veřejně projednán.
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. – vidí v této akci příležitost, něco vylepšit, cyklostezka je městotvorný
prvek. MČ zatím nedostala žádné finanční prostředky.
Ing. Kateřina Rosická – zda byla dotace již schválena.
Odpovídá Ing. Jiří Vintiška – dotace nebyla zatím ZHMP schválena. Na území naší MČ vedou 3 páteřní
pražské cyklotrasy – A50, A43 a A27.
MgA. Jana Anděličová – v MČ jsou i lidé, kteří tyto cyklostezky chtějí.
Ing. Michal Seidl, MBA – je mnoho způsobů, jak názor lidí na toto téma zjistit. Cyklogeneral, který MČ
má je dobrý.
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. – veřejnou debatu nad tímto tématem uvítá. Asfaltové cyklostezky jsou
buď dálkové cyklostezky, cyklostezky pro vnitroměstskou dojížďku,
rekreační cyklostezky (zde je tendence nechávat je v přírodním
povrchu).
Jednosměrky v Třeboradicích – k jakému závěru to spěje?
Odpovídá Ing. Jiří Vintiška – hledají se další varianty, které by měly řešit problémy, které měly být
vyřešeny původním projektem.
Daniel Kajpr – RMČ schválila poukázky pro seniory do Globusu a do lékárny v Letňanech, proč tyto
poukázky nejdou místním obchodníkům?

5

Odpovídá Ing. Jiří Vintiška – s Globusem jsou zkušenosti, je to využívaný obchod veřejností. Poukázky
do lékárny jsou použitelné v lékárně v Čakovicích a v Letňanech.
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. – je nutné nabídnout seniorům nejkomfortnější služby, Globus je
vyhledávaným obchodem.
Ing. Michal Seidl, MBA – byla ustanovena komise pro revitalizaci náměstí J. Berana – jaký je cíl
rekonstrukce? Jaká bude náplň komise? Zda bude probíhat architektonická
soutěž mezi více autory? Zda má komise představu, co od toho náměstí
chce?
Odpovídá Ing. Alexander Lochman, Ph.D. – cílem komise je připravit zadání, které bude směřovat
k architektům, zatím se neví, zda bude dostatek času
na vypsání architektonické soutěže.
Stenozáznam str. 4 - 13.
Závěr
Starosta Ing. Jiří Vintiška poděkoval všem za účast na 11. zasedání ZMČ Praha-Čakovice a zasedání
zastupitelstva v 19:09 hod. ukončil.
Přílohou zápisu je stenozáznam, který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha–Čakovice
a na úřadě MČ.
Ověřovatelé zápisu:

Danuška Bossanyiová v.r. ……………………………

MgA. Jana Anděličová v.r. ……………………………

„otisk úředního razítka“
....................................................
Ing. Jiří Vintiška v.r.
starosta

.............................................................
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. v.r.
1. zástupce starosty
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
Nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Tel: +420 283 061 419, datová schránka: 3pybpw9
e-mail : mestska.cast@cakovice.cz

Zpráva o činnosti Rady městské části
v období mezi 9. a 11. zasedáním Zastupitelstva městské části
Rada MČ se za toto období sešla na dvanácti zasedáních (č. 44 - 55). Projednala celkem 200
předložených materiálů a přijala usnesení k 192 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. 44 - č. 55 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
bytu č. 3, Kysucká čp. 655, Praha – Čakovice. Z podaných nabídek byla vybrána společnost
ANAZG s.r.o., která s cenou přes 210 tisíc podala nejvýhodnější nabídku.
- Byly vyhodnoceny cenové nabídky podané v rámci veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce
systému ústředního topení objektu gymnázia, Praha – Čakovice“. Jako nejvýhodnější byla
posouzena společnost LS servis CZ s.r.o. s cenou 1,7 mil korun.
- Uzavření nové smlouvy z důvodu odvozu odpadu z překládací stanice v Ďáblicích na
skládku do Uh.
- V rámci výběrového řízení “Ozelenění doprovodného pásu komunikace ul. Polabská” bylo
schváleno uzavření smlouvy o dílo s Jiřím Štěpařem - ASTRA zahrady v celkové ceně
necelých 190 tisíc.
- Prodloužení termínu realizace stavby “Realizace Husova parku-etapa I”. V návaznosti na
vyhlášení nouzového stavu v České republice požádal zhotovitel díla MV Bau s.r.o. o
prodloužení termínu realizace do 30.7.2020
- Byly vyhodnoceny cenové nabídky na nákup mobilní cisterny na vodu a s ohledem na
výrazně vyšší využitelnost byla schválena nabídka společnosti Group, s.r.o. za celkovou
cenu 233.500,- Kč bez DPH
- Výběrové řízení na akci “Husův park - WC”, Praha – Čakovice“, kdy z podaných nabídek
podala nejvýhodnější společnost MV BAU s.r.o.
- Rada se seznámila s výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla „Oprava stropního
podhledu 2.NP MŠ Čakovice II“, Slaviborské nám. 21, Praha – Třeboradice. Z obdržených
cenových nabídek podala nejvýhodnější společnosti ONEMIX s.r.o. s cenou přes 220 tisíc.
- V rámci veřejné zakázky na stavební práce malého rozsahu s názvem „Oprava bytu č. 3,
Myjavská 626, Praha – Čakovice“ byly hodnoceny čtyři cenové nabídky, z nichž
nejvýhodnější podala s cenou přes 172 tisíc společnost ANAZG.

-

-

Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky „Dodání gastro vybavení
do výdejny jídla ZŠ, detašované pracoviště Jizerská 816“ se společností GAMA HOLDING
Praha a.s.
Vyhodnocení cenových nabídek na akci úprava odvodnění ulice Marie Podvalové, kdy
nejvýhodnější nabídku s cenou 368 tisíc podala společnosti Volodomyr Tatyga
Rada schválila vypsání dělené veřejné zakázky s názvem „Výstavba mlatové plochy a
zhotovení dětského hřiště - krajinný park Havraňák - sever, Praha-Čakovice“

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU
- Rozpočtové opatření č. 1 RMČ - přijetí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 06 rozpočtu
hl. m. Prahy pro místní lidové knihovny - Čakovice (19 200,- Kč), Třeboradice (1 900,- Kč).
Celkové navýšení rozpočtu o 21 100,- Kč
- Rozpočtové opatření č. 2 upravuje přesun rezervních prostředků na dovybavení hasičské
zbrojnice
- Rozpočtové opatření č. 3 - ZHMP schválilo pro MČ Praha-Čakovice ponechání
nevyčerpaných účelových prostředků z minulých let + obdržení nových dotací.
- Rozpočtové opatření č. 4 - přijetí dotací: ZOZ (příprava a zkouška zvláštní odborné
způsobilosti) ve výši 50 000,- Kč; JSDH - provoz jednotek sboru dobrovolných hasičů základní příspěvek ve výši 95 000,- Kč, oprava techniky ve výši 250 000,- Kč.
- Rada schválila rozpočtové opatření č. 5, které řeší přesun uvolněných peněžních
prostředků na doplatek konečné faktury hasičské zbrojnice včetně přenesené daňové
povinnosti, na doplatek rekonstrukce hudební síně Čakovického zámku, na doplatek prací v
šatnách TJ na hřišti, na výdaje ZŠ na opravy, stavební úpravy suterénu a aquaponickou
laboratoř.
- Byly předloženy výsledky hlasování prvního ročníku participativního rozpočtu
organizovaného městskou částí Praha-Čakovice a schválena realizace projektů na prvním
až sedmém místě.

OSTATNÍ
- Rada vydala souhlasné stanovisko se záměrem rekonstrukce přejezdového
zabezpečovacího zařízení - změny zabezpečení přejezdu nazvané: ”Doplnění závor na
přejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysočany - Turnov”
- Nově byl schválen nákup poukázek do čakovické lékárny, které budou vydávány seniorům
žijícím na území MČ Praha-Čakovice od 65 let věku.
- Rada schválila objednávku na poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní
rozhlas od společnosti Neogenia s.r.o., která umožňuje snadnou informovanost občanů.
- Nákup poukázek do hypermarketu Globus ČR k.s. a J&H lékárny s.r.o. pro jubilanty, kteří v
roce 2020 dosáhnou věku 75 let, 80 let a každý následující rok životního jubilea.
- Radě byly předloženy nabídky na zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce
Kostelecké ulice, v úseku mezi okružní křižovatkou Kostelecká x Tupolevova (včetně) a
křižovatkou Kostelecká x Za Tratí (mimo) a schválena nabídka splečnosti Bc. Vojtěch Plecitý
- Byla schválena kompletní rekonstrukce technologie fontány v Čakovicích.
- Byla schválena úprava organizační struktury v souvislosti s reorganizací v rámci odborů.
- Byly schváleny kulturní akce pořádané kulturní komisí a s nimi související smlouvy a
rozpočty. Konkrétně se jedná o vystoupení interpretů duo Beautiful Strings a Karolína Janů
v pořadu Na křídlech zpěvu, které se uskuteční 30.09.2020, vystoupení „Václav Marek a

-

jeho Blue Star v pořadu Několik přání aneb Mám život hrozně rád“ které se uskuteční
11.11.2020 a vystoupení vokální skupiny Voxtet, které se uskuteční 14.10.2020 v
Schoellerově sále čakovického zámku.
Rada schválila změny termínu kulturních akcí „Krásná řeč“ a „Epoque Quartet“, které z
důvodu epidemie Covid-19 nebylo možné uspořádat v předem stanovených termínech.

Tabulka č. 1
Rozpočtové opatření č. 5 RMČ rok 2020 dle USN RM 211/2020 ze dne 25. 5. 2020
Věc
Přesun volných peněžních prostředků

Příjem

Výdej
-1 302 200,00

Přesun volných peněžních prostředků
Přesun volných peněžních prostředků
Přesun volných peněžních prostředků
Přesun volných peněžních prostředků
Přesun volných peněžních prostředků
Přesun volných peněžních prostředků
Přesun volných peněžních prostředků
Přesun volných peněžních prostředků

1 302 200,00
-281 600,00
166 600,00
115 000,00
-33 900,00
33 900,00
-590 000,00
350 000,00

Přesun volných peněžních prostředků
Celkem

240 000,00
0,00

0,00

ODPA
3745

POL
6121

5512

6121

3745
3613
3613
3412
3412
3745
3113

6121
6121
6122
5169
6121
6121
5171

3113

5169

ÚZ

Poznámka
Doplatek konečné Fa hasičské zbrojnice
včetně přenesené DPH
Úhrada DPH z 2019 ve 2020
Čakovický zámek - hudební síň
Doplatek prací na šatny TJ hřiště
ZŠ Kučírek, opravy vzduchotechniky
ZŠ provoz vyúčtování z roku 2019 + co bylo
placeno na začátku roku za stavební úpravy
suterénu a aquaponii

