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Zpráva o činnosti Rady městské části  

 

v období mezi 11. a 12. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 

Rada MČ se za toto období sešla na osmi zasedáních (č. 63 - 70). Projednala celkem 121 

předložených materiálů a přijala usnesení k 117 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. 63 - č. 70 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 

bodů.  

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  

- Byly vyhodnoceny cenové nabídky na stavební úpravy bytu č. 15 v ulici U Nádraží 683 a 
s cenou 328.059,- Kč byla vybrána firma ONEMIX s.r.o. 

- Další veřejná zakázka se týkala opravy bytu č. 6 v ulici Lužnická, kde podala nejvýhodnější 
nabídku společnost RENOVA PV s.r.o. s cenou 256.948,- Kč. 

- Byla vyhodnocena veřejná zakázka na opravu střešního pláště budovy ZŠ Dr. E. Beneše, 
nám. J. Berana 500 a schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností Ladislav Kochlík 
za cenu 294.046,30 Kč. 

- Rada odsouhlasila nabídku od Ing. arch. Tomáše Meda, Ph.D na vypracování ideového 
architektonického návrhu novostavby objektu Základní umělecké školy a místní knihovny 
za cenu 117.000,- Kč. 

- Na základě poptávkového řízení bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na ”Výměnu 
povrchů cest u ulice Tryskovická, Praha 9 - Čakovice„ se společností SaK - stavitelství a 
konstrukce s.r.o. 

- Rada projednala 4 nabídky na přednostní odkup garáží vystavěných na pozemku ve správě 
MČ, z nichž využila jednu nabídku za cenu 35.000,- Kč.  

- Bylo vydáno souhlasné stanovisko se zadávací dokumentací k podání nabídek v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení na zhotovitele akce: “Souvislá údržba cyklostezek, MČ 
Praha Čakovice”, které je rozděleno na 2 části - 1. část: MČ Praha Čakovice, oprava 
cyklostezky A43 a 2. část: MČ Praha Čakovice, oprava cyklostezky A50. 

- Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na akci ”Úpravy severního vstupu do zámeckého 
parku, Praha-Čakovice” se společností IM-stav Praha s.r.o. za cenu 1 272 580,45 Kč. 

- Byla schválena cenová nabídka Lukáše Kürschnera na kompletní rekonstrukci jezírka v 
zámeckém parku za celkovou cenu 207 600,- Kč a na  kompletní rekonstrukci prameniště 
za celkovou cenu 78 750,- Kč. 

- Na základě poptávkového řízení byly hodnoceny cenové nabídky a schváleno uzavření 



smlouvy o dílo na zpracování ”Dokumentace pro rekonstrukci komunikace Kostelecká, 
Praha-Čakovice” se společností PRO-CONSULT s.r.o. za cenu 1.838.000,- Kč bez DPH. 

- Na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: “MČ Praha Čakovice, 
propojení cyklostezky z A27 /Všetatská-Cukrovarská/” bylo schváleno uzavření Smlouvy o 
dílo se společností MV BAU, s.r.o. v celkové ceně 1.500.025,66 Kč bez DPH. 

- Na základě poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na vypracování PD DÚR včetně 
inženýringu akce: “Etapa 1-cyklotrasa A276” byla vybrána společnost Pontex, s.r.o. s cenou 

1.149.500,- Kč s DPH. 

- Na základě výběrového řízení na akci ”Stavební úpravy stávající mateřské školy 

Cukrovarská, Praha - Čakovice “ byla z dvanácti nabídek vybrána s nejvýhodnější cenou 
4.605.354,- Kč společnost ACG-Real s.r.o.  

 

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI ROZPOČTU 

- Rozpočtové opatření č. 12 RMČ upravuje rozpočet - přijetí dotací: EU-Cesta do digitálního 

světa - ZŠ Dr. E. Beneše (1.500.000,- Kč), JSDH (385.200,- Kč), Rekonstrukce služeben 
Policie ČR (1.273.400,- Kč), Adaptační strategie - Zámecký park (397.000,- Kč), Údržba 
zeleně v MČ - zeleň podél cyklostezek (1.000.000,- Kč), Bezmotorová doprava (28.000.000,- 

Kč), Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory 
pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství (3.854.000,- Kč). 

- Rozpočtové opatření č. 13 RMČ upravuje rozpočet a řeší přijetí dotace na rekonstrukci 
chodníků ve výši 1 500 000,- Kč. Změna charakteru dotace poskytované na opatření proti 
šíření koronaviru z neinvestiční na investiční ve výši 865 000,- Kč. 

- Rozpočtové opatření č. 14 upravuje rozpočet  a řeší přesuny volných finančních prostředků 
mezi jednotlivými oddíly paragrafu - prvky na dětská hřiště, opravy a údržba v MŠ, 
investiční výdaj JSDH, ústřední topení gymnázium. 

 

OSTATNÍ 
- Jako každý rok byl odsouhlasen nákup zlatých řetízků pro novorozence MČ. Z podaných 

nabídek byla vybrána firma Martin Veles, která s cenou 1.678,- Kč za komplet, podala 
nejvýhodnější nabídku. 

- Rada vydala souhlasné stanovisko se záměrem k realizaci: „Čakovice - oprava vodní nádrže 
v zámeckém parku”. 

 


