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Zpráva o činnosti Rady městské části 

v     období mezi 7. a 8. zasedáním Zastupitelstva městské části  

Rada MČ se za toto období sešla na sedmi zasedáních (č. 29 – č. 35).  Projednala celkem 152
předložených materiálů a přijala usnesení ke 146 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. 29 - č. 35 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin
bodů. 

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

- Byly vyhodnoceny obdržené cenové nabídky k veřejné zakázce s názvem “Stavební úpravy 
suterénu ZŠ, Jizerská čp. 816, Praha Čakovice” a schváleno uzavření smlouvy o dílo se 
společností ANAZG, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku (403.916,10 Kč bez DPH).

- Byly vyhodnoceny cenové nabídky k veřejné zakázce “Oprava střešního pláště bytového 
domu, Myjavská ulice čp. 626, Praha Čakovice”, kdy ze dvou podaných nabídek byla 
výhodnější ta od firmy Ladislav Kochlík Klempířství .

- Byly vyhodnoceny cenové nabídky na opravu bytu č. 14 v ulici Otavská 621, kdy ze třech 
podaných nabídek podala nejvýhodnější firma ANAZG, s.r.o. 

- Na základě výběrového řízení bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na “Stavební úpravy 
fotbalových šaten, Ke Stadionu čp. 705, Praha - Čakovice “ se společností ONEMIX s.r.o.

- Bylo vyhodnoceno výběrové řízení na akci „Výměna elektroinstalace v bytě č. 5, U Nádraží
683, Praha Čakovice“

- Bylo schváleno  uzavření smlouvy o dílo na “Stavební úpravy bytu č. 16, U Nádraží  682,
Praha - Čakovice “ se společností Tomáš Seidl v celkové částce 229.340,- Kč bez DPH.

- Se  společností Farma  pro  všechny  s.r.o.  byla  na  základě  výběrového  řízení  uzavřena
smlouva o dílo na “Dovybavení ZŠ Jizerská 816 - aquaponická laboratoř technologie” a dále
se společností MYPA design, která se postará o mobiliář aquaponie a příslušenství.

- Byla uzavřena smlouva o dílo na “Výsadbu hrušňové aleje” s Ing. Milošem Králem - Zelený
domov, který ve VŘ podal nejvýhodnější nabídku.

- Ošetření  stromů  v ulici  Danielova  a  Jizerská  provede  Ing.  Vít  Kocián,  který  podal
nejvýhodnější nabídku.

- Rada schválila uzavření  smlouvy se společností PRAGIS a.s.,  která podala nejvýhodnější

https://remote.cakovice.cz/


nabídku na akci  “Rekonstrukce obytné zóny v ulicích Podle Sadů a Pod Návsí,  Praha –
Čakovice“ (4.796.804,21 Kč vč. DPH). 

- V rámci  výběrového  řízení  bylo  schváleno  uzavření  smlouvy  o  dílo  při  akci  “Výměna
vodoměrů v objektech ve správě MČ Praha -  Čakovice -  2019 “ se společností Techem
spol.s.r.o.

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ

- Z důvodu velkého množství dodatků ke zřizovacím listinám mateřských škol byly schváleny
nové zřizovací  listiny a  zároveň dodatek  č.  1  ke  zřizovací  listině ZŠ Dr.  E.  Beneše a to
v souvislosti s dostavbou nového areálu školy.

- Rada schválila výpůjčku budovy č. p. 705, parc. č. 1378/5 a parc. č. 1353/12, obec Praha, k.
ú. Čakovice, kterou bude po dobu 10 let využívat TJ Avia Čakovice

- Rada schválila smlouvu o spolupráci na akci “Třeboradice - lokalita při ulici Schoellerova” se
společností Nikmar s.r.o.

- Byla schválena smlouva o spolupráci na výstavbu 6 dvoupatrových rodinných dvojdomů v
Třeboradicích se společností P+P spol. s.r.o.

- Na základě doporučení bytové komise bylo přiděleno 5 bytů 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 III. čtvrtletí 2019.

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU

- Rada schválila rozpočtové opatření č. 15, které řeší navýšení provozního rozpočtu ZŠ Dr.
Edvarda Beneše o 175.578,24 Kč.

- Rozpočtové opatření č. 16 upravuje rozpočet r. 2019 - celkové zvýšení o 3.478.300,-.
- Rozpočtové  opatření  č.  17  řeší  přesun  alokovaných  prostředků  -  Návratná  finanční

výpomoc pro ZŠ Dr. E. Beneše.
- Rozpočtové opatření č. 18 upravuje rozpočet r. 2019 - celkové zvýšení o 3.315.000,-.
- Byla  schválena  nabídka  společnosti RNDr.  Pavel  Roušar  na  zavedení  a  realizaci

participativního rozpočtu.

OSTATNÍ

- Rada schválila generální opravu malého nákladního vozidla Magma reg.č. AX 3905, které 
slouží pro potřeby oddělení údržby MČ.

- Rada  schválila  nákup  užitkového  vozu  Peugeot  Boxer  Furgon  Active  3500,  L3H2  od
společnosti KOPECKÝ s.r.o za celkovou cenu 656.814,87 Kč bez DPH.

- V rámci  kulturního  dění  v MČ  bylo  schváleno  divadelní  představení  “Smluvní  vztahy”,
vánoční koncert Bohuše Matuše a Magdy Malé, nebo koncert Lyra Da Camera.

- Rada na základě výběrového řízení schválila nákup 100 ks zlatých řetízků na akci “Vítání
občánků” od firmy Martine Veles za cenu 150.000,- Kč.

- Byla odsouhlasena aktualizace provozního řádu a ceníku veřejného víceúčelového hřiště z
důvodu výměny povrchu hřiště - Jizerská 932, Praha - Čakovice.

- Společnost Požární technika KOMET s.r.o. na základě schválené objednávky opraví požární
vůz Tatra 815 CAS 30 za celkovou částku 252.539,- Kč s DPH.



- Byl  schválen  „Program  pro  poskytování  dotací  městské  části Praha  Čakovice  a  kritéria
hodnocení podaných žádostí“.

- Bylo vyhlášeno výběrového řízení na pozici redaktora časopisu U nás v Čakovicích.
- Byl  schválen  nákup  sekačky  Husqvarna  Rider  P524  EFI  s  příslušenstvím od společnosti

Nobur s.r.o. IČ: 25069985 za cenu 365.265,- Kč bez DPH.


