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1) bere na vědomí
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zastupitelstva, tj. v době od 14.05.2019 do 21.06.2019. 
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Zpráva o činnosti Rady městské části 

v     období mezi 5. a 6. zasedáním Zastupitelstva městské části  

Rada MČ se za toto období sešla na čtyřech zasedáních (č. 18 – č.  21).  Projednala celkem 99
předložených materiálů a přijala usnesení k 91 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. Příslušné
zápisy jsou též přiloženy k tomuto materiálu.

Významné body vybrané z jednání č. 18 - č. 21 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin
bodů. 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU

- Rada schválila rozpočtové opatření č. 8, které upravuje rozpočet pro rok 2019 a týká se výstavby 
cyklostezky na katastru Čakovice sloužící k propojení na katastr Kbely a Letňany

- Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9, které řeší pouze přesun finančních prostředků mezi OdPa

- Rozpočtové opatření č. 10, upravuje rozpočet pro rok 2019 a týká se posílení mzdových prostředků 
zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního 
školství; Operační program Praha - pól růstu - modernizace výuky jazyků na ZŠ Čakovice; dotace na 
volby do Evropského parlamentu 2019.

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A PŘÍPRAVY INVESTIC 

- Bylo vyhodnoceno výběrové řízení na akci „Oprava střechy gymnázia, nám. 25. března 100, Praha – 
Čakovice“ a schváleno uzavření smlouvy se společností PRO URBAN s.r.o., která podala 
nejvýhodnější nabídku.

- Opakovaně bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na akci: “Projektová dokumentace a inž. 
činnost na revitalizaci předprostoru hřbitovů v Praze - Čakovicích II“, neboť do prvního výběrového 
řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Následně byly podané nabídky radě předloženy a schváleno 
uzavření smlouvy s MgA. Adamem Vízkem z důvodu nejvýhodnější nabídky.

- Byly vyhodnoceny obdržené cenové nabídky na výměnu povrchu víceúčelového hřiště, v ulici 

https://remote.cakovice.cz/


Jizerská a schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., která 
podala nejvýhodnější nabídku.

 
- Radě byl předložen a schválen návrh výzvy k podání cenové nabídky na opravu omítek a sanaci 

vlhkého zdiva v budově čakovického zámku.

- Dále byl schválen návrh výzvy o zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele veřejné zakázky 
malého rozsahu “Bezdrátový systém zónové regulace ÚT v objektu MŠ Čakovice I, Něvská 830, 
Praha - Čakovice”

- Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na akci “MŠ Čakovice II - změna ohřevu TV, Slaviborské 
nám. 21, Praha - Třeboradice” se společností INSTAMA, s.r.o., která podala do výběrového řízení 
nabídku jako jediná.

- Rada schválila uzavření smlouvy na Flotilové pojištění vozidel ÚMČ se společností UNIQA 
pojišťovna z důvodu nejvýhodnější nabídky.

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ

- Bylo předloženo a schváleno několik záměrů pronájmů nebytových prostorů – garáží.  

- Odbor bytového hospodářství a správy budov předložil Radě MČ informaci o dlužných částkách v 
bytových domech a nebytových prostorách, za I. čtvrtletí 2019.

- Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 24.200,- Kč včetně DPH na akci “Kinobus v 
Čakovicích”, kterou pravidelně zajišťuje firma  Rebrix s.r.o.

- Byl stanoven termín již 10. čakovického posvícení, které tento rok proběhne 05. října 2019. 

- V rámci kultury byla schválena smlouva k divadelnímu představení “Frida K., Gloria Montero”, 
které proběhlo 29.05.2019 v podkrovním sále čakovického zámku.

- Zároveň byl schválen přehled a rozpočet kulturních akcí, které proběhnou do konce roku 2019.

- Rada schválila výpůjčku sportovní haly pro účely ubytování starších žáků národní házené.

- Byla schválena nová pravidla pro zveřejňování inzerce v časopisu U nás v Čakovicích a zároveň 
navýšení cen inzerce o 20%.

- Dále byla schválena nabídka Studia RedGreenBlue MgA. Jana Štěpánové na vytvoření nové grafické
podoby časopisu U nás v Čakovicích.

 


