
M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   Č A K O V I C E

Zastupitelstvo městské části 9. jednání dne 17.02.2020

Složka Materiál pro
zastupitelstvo č.

MZ 1
BJ 29/2020

předkládá : Ing. Jiři Vintiška
Starosta

Podpis:

Hana Laušová, DiS.
Organizátor jednání

Podpis:zpracoval :

Kateřina Marszálková
Zastupující vedoucí OŠKS

Podpis:

Věc: Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 8. a 9. zasedáním ZMČ

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1: Zprava_o_cinnosti_RMC_v_bodi_mezi_8_a_9_zasedanim_ZMC

(č. usnesení) (zn. předkl.)
STAR/JV

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Čakovice v období mezi 8. a 9. zasedáním
zastupitelstva, tj. v době od 10.12.2019 do 17.02.2020. 

V Praze dne 07.02.2020
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Zpráva o činnosti Rady městské části  
 

v období mezi 8. a 9. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 
Rada MČ se za toto období sešla na sedmi zasedáních (č. 36 - 42). Projednala celkem 100 
předložených materiálů a přijala usnesení k 96 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. 36 - č. 42 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 
bodů.  
 
 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  
 
- Rada schválila uzavření nové smlouvy o uložení a zpracování biologicky rozložitelného 

odpadu v kompostárně Ctěnice v roce 2020 z důvodu snížení nákladů na dopravu i ceny za 
uložení 

- Bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytování elektronické komunikační služby přístupu k 
síti internet se společností ADC Systems s.r.o., kdy v prostorách radnice nově funguje 
připojení k internetu 150/150 Mb/s s neomezeným měsíčním datovým limitem 

- Rada schválila pořízení školní robotické linky, interaktivního panelu a iPadů pro potřeby ZŠ 
Dr. Edvarda Beneše  

- Byl schválen Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb 
Vodafone OneNet 

- Na základě doporučení bytové komise byly přiděleny 4 byty a jeden byt služební. 
- Odbor bytového hospodářství a správy budov předložil radě přehled dlužného nájemného 

z bytových a nebytových prostor v MČ Praha-Čakovice za IV. čtvrtletí 2019. 
- Bylo schváleno ukončení smlouvy o nájmu, kdy předmětem této smlouvy byl pronájem 

garáží a zázemí pro JSDH Praha-Čakovice z důvodu dostavby nové budovy hasičské 
zbrojnice 

- Byly vyhodnoceny obdržené cenové nabídky k veřejné zakázce s názvem “ Dostavba a 
rozšíření ZŠ Dr. E. Beneše, Praha-Čakovice - Dokumentace pro územní řízení vč. 
inženýringu”, kdy nejvhodnější nabídku podala projektová kancelář GREBNER spol.s r.o. s 
cenou 1.850.000,- Kč bez DPH 
 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU 
 

https://remote.cakovice.cz/


- Rada schválila rozpočtové opatření č. 20 - obdržené dotace pro ZŠ Dr. Edvarda Beneše v 
celkové výši 154.200,- Kč 

- Rozpočtové opatření č. 21 řeší přijetí dotací od Magistrátu hl. m. Prahy pro ZŠ Dr. E Beneše 
(EU-Cesta do digitálního světa, celkem 2.648.900,- Kč) a pro MŠ Čakovice II (EU-Šablony II, 
celkem 564.000,- Kč) 

- Rozpočtové opatření č. 22 řeší přesun prostředků ve výši 86.000,- Kč z oddílu zeleň do 
oddílu likvidace odpadu (z důvodu zvýšené produkce odpadu v MČ Praha-Čakovice) a ve 
výši 100.000,- Kč z oddílu činnost místní správy do oddílu bytové hospodářství na čerpání 
zaměstnaneckého fondu 

- Byla schválena částka 102.495,- Kč na odměny pro předsedy a členy komisí RMČ Praha-
Čakovice. Jednotlivé částky členů komisí navrhovali předsedové komisí. 

- Rada schválila návrh rozpočtu městské části Praha-Čakovice na rok 2020, který je 
předkládán na dnešním jednání zastupitelstva 

- Rozpočtové opatření č. 23 - obdržené dotace z MHMP: Rekonstrukce okružní křižovatky 
Tupolevova x Kostelecká (4 000 000,- Kč), VHP - Odvod z výherních hracích přístrojů za 
období 1. 6. - 30. 11. 2019 (926 000,- Kč) 

- Rozpočtové opatření č. 24 řeší přesun finančních prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu: Oprava chyby - přesun finančních prostředků, který byl schválen v rozpočtovém 
provizoriu, ale opomenut v rozpise rozpočtu 2019. Přesun finančních prostředků na provoz 
ZŠ Dr. E. Beneše, na IT služby pro MČ Praha-Čakovice + rezerva na platby do konce roku 

- Rada schválila harmonogram a návrh Pravidel participativního rozpočtu městské části 
Praha-Čakovice. 

 
 

 
OSTATNÍ 
- Na základě výběrového řízení byla vybrána nová redaktorka časopisu U nás v Čakovicích, 

paní Michala Jendruchová, s níž byla uzavřena Smlouva o dílo 
- Byly schváleny smlouvy o zajištění přednášek v Klubu seniorů na období leden - červen 

2020 
- Rada odsouhlasila záměr realizace stavby: “Elektrifikace BUS linky 140 - Obnova VO v 

koordinaci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. - úsek Tupolevova - Kostelecká” – 
elektrifikace autobusové linky 140 a související obnova sloupů veřejného osvětlení v úseku 
Tupolevova Kostelecká 

- Z nově vzniklého Fondu solidarity zřízeného na podporu žáků ZŠ Dr. E. Beneše byly 
poskytnuty již dva příspěvky 


