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Zpráva o činnosti Rady městské části  

 

v období mezi 13. a 14. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 

Rada MČ se za toto období sešla na osmi zasedáních (č. 72 - 79). Projednala celkem 91 

předložených materiálů a přijala usnesení k 85 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. 72 - č. 79 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 

bodů.  

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  

- Schválení návrhu rámcové smlouvy o odběru a uložení materiálů se společností 
D&Z spol. s r.o. 

- Uzavření smlouvy o dílo na akci SOUVISLÁ ÚDRŽBA CYKLOSTEZEK, MČ Praha-

Čakovice, 1. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A43 se společností 
INPROS PRAHA a.s. v celkové ceně 4 893 978,69 Kč bez DPH. 

- Na základě veřejné zakázky: „Oprava vlečky Čakovice“ byly vyhodnoceny cenové 
nabídky a schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností Hans Wendel spol. s 

r.o. & Co., k.s. s cenou 5.707.578,38 Kč bez DPH.  

- Byly schválené cenové nabídky společnosti Ing. arch. Radim Palkovský - Archide 

CZ s.r.o. na vypracování dokumentace pro provedení stavby pro výběr 
zhotovitele na akci: ”Stavební úpravy 2NP stávající mateřské školy v Praze-

Čakovicích - Cukrovarská ulice” za cenu 145.000,- Kč a na vypracování 
dokumentace ke stavebnímu řízení + inženýring za cenu 100.000,- Kč. 

- Schválení výběru dodavatele na průzkumný hydrogeologický vrt na parcele 
1252/1 a uzavření smlouvy o dílo se společností SATORKA DRILL s.r.o. na vrtací 
práce v celkové ceně 164.230,- Kč bez DPH. 

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU 

- Rozpočtové opatření č. 15 RMČ - úprava rozpočtu - přesun volných finančních 



prostředků mezi jednotlivými oddíly paragrafu: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
- přesun alokovaných výdajů z neinvestičních na investiční; JSDH - vybavení. 

 

- Rozpočtové opatření č. 16 RMČ - úprava rozpočtu - přijetí dotací: EU-Cesta do 

digitálního světa - ZŠ Dr. E. Beneše ve výši 1 080 646,- Kč; poskytnutí finančních 
prostředků jako podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů (VHP) 
určených na sport ve výši 447 500,- Kč, na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální 
oblast ve výši 447 500,- Kč a změna charakteru části dotace na opatření proti šíření 
koronaviru ve výši 130 000,- Kč - z neinvestiční na investiční. 

 

- Byly odeslány žádosti o poskytnutí dotace z investiční rezervy pro MČ Praha-

Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021. 
 

- Rada se seznámila s návrhem rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2021, který je 
předložen na dnešním zastupitelstvu. 

 

- Rada schválila harmonogram a pravidla pro 2. ročník projektu participativního 
rozpočtu městské části Praha-Čakovice. 

 

 

OSTATNÍ 
- Globus ČR daroval nájemníkům Domova s pečovatelskou službou a Sociálního domu 

v Třeboradicích věcné dary. 
 

- Bylo vydáno souhlasné stanovisko s realizací projektu na pozemku parc. č. 1267/1 v 
obci Praha, k.ú. Čakovice, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa městské části 
Praha-Čakovice na projekt “Monitoring a podpora opylovačů v pražských 
zahradách”. Projekt je realizován týmem Ekologie hmyzu na Fakultě životního 
prostředí České zemědělské univerzity. 

 

- Na návrh tajemníka ÚMČ byl vedoucím OIÚR jmenován JUDr. Jan Štainbruch. 
 

- Přijetí finančního daru ve prospěch ZŠ Dr. Edvarda Beneše od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 40.341,- Kč, v rámci charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI. 

 

- Souhlas se záměrem realizace bezbariérového bočního přístupu do kostela sv. 
Remigia, včetně souhlasu vydaného pro účely podání žádosti o finanční grant 
v Programu podpor v oblasti přístupnosti veřejných objektů a odstraňování bariér 
na území hl. m. Prahy pro rok 2021. 

 

- Souhlas vlastníka dotčených pozemků s realizací revitalizace okolí miškovického 
rybníku dle studie “Úpravy břehů rybníka v Miškovicích”. 

 

- Souhlas s přijetím finančního daru ve výši 150.000,- Kč na pořízení Lavičky Václava 



Havla od společnosti ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o. 

 

- Žádost o souhlas se zapojením školy ZŠ Dr. E. Beneše do výzvy 48 - Modernizace 

zařízení a vybavení pražských škol III. Jedná se o vybavení dvou přírodovědných 
učeben nábytkem a pořízení tabletů, senzorů a mikroskopů. 

 

- Radě byl předložen přehled dlužného nájemného z bytových a nebytových prostor v 
městské části Praha-Čakovice za IV. čtvrtletí 2020. 

 

- Podání žádosti o poskytnutí grantu - opatření č. 8: FOND SOLIDARITY - prevence 

sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ HMP včetně mateřských škol k 
zamezení negativních vlivů spojených se sociálním vyloučením dětí a žáků škol 
zřizovaných MČ HMP, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují dětem účast na 
školních akcích. 

 

- Na základě dendrologického posudku bylo schváleno podání žádosti na pokácení 
jedné strany neperspektivního stromořadí mezi ulicemi Cukrovarská a Všetatská 
v Miškovicích. 

 


