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Zpráva o činnosti Rady městské části  

 

v období mezi 15. a 16. zasedáním Zastupitelstva městské části 
 

 

Rada MČ se za toto období sešla na sedmi zasedáních (č. 89 - 95). Projednala celkem 91 

předložených materiálů a přijala usnesení k 84 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. 89 - č. 95 jsou následně uvedeny dle jednotlivých skupin 

bodů.  

 

PROJEDNANÉ BODY V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ  

- Vyhodnocení nabídek výběrového řízení (VŘ) na “Samojízdný pracovní stroj do 3500 kg”, 
kdy bylo schváleno uzavření smlouvy se společností Unikont Group s.r.o. za celkovou 
nabídkovou cenu (včetně příslušenství a finančního leasingu) 3.227.526 Kč bez DPH 

- Uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě s Generali Českou pojišťovnou, a. s. o pojištění 
majetku a odpovědnosti 

- Vyhodnocení obdržených cenových nabídek na dodávku a montáž gastro vybavení do 
výdejny jídel MŠ a uzavření smlouvy o dílo se společností GAMA HOLDING Praha a.s. 

- Darovací smlouvy od společnosti Exafin otevřený podílový fond v souvislosti s dokončením 
projektu “Rodinné domy Třeboradice” (darovací smlouva na pozemky a na stavby 

komunikací a stavbu dešťové kanalizace). 
- Cenová nabídka projektantky Ing. Veroniky Hořákové na vypracování studie prostoru a 

návrhu zeleně části třeboradické návsi za cenu 62.190,- Kč. 
- Vyhodnocení obdržených cenových nabídek na opravu bytu s dispozicí 2+1. Bylo schváleno 

uzavření smlouvy o dílo se společností ONEMIX s.r.o. za cenu 253 866 Kč bez DPH. 
- Na základě poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na vypracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR/DSP vč. inženýrské činnosti 
pro ÚR/SP akce nazvané: “MČ Praha-Čakovice, Rekonstrukce komunikace U Párníků”, bylo 
schváleno vystavení objednávky v rozsahu cenové nabídky ve výši 421.000,- Kč Lukáši 
Kulhánkovi. 

- Schválení cenové nabídky na realizaci tří nových stanovišť na separovaný odpad v celkové 
výši 147.217,- Kč bez DPH . 

- Oprava povrchu komunikace v ul. U Hřbitovů od společnosti DIPOS J&C spol. s r.o. za cenu 

78.495,- Kč bez DPH. 
- Schválení cenové nabídky na rozšíření stávajícího Lanového centra o další sekce včetně 

mobiliáře v celkové výši 199.988,- Kč bez DPH.   



- Uzavření smlouvy o dílo se společností Inpros Praha a.s. na pokládku finální vrstvy povrchu 
na cyklostezce A43 za cenu 1.214.415,- Kč bez DPH. 

- Sanace konstrukce krovu objektu MŠ Čakovice II, Slaviborské nám. 21, Praha - Třeboradice 
– schválení cenové nabídky od společnosti SANAKO s.r.o. v celkové výši 149 184,94 Kč bez 
DPH, 

- Rozpočtové opatření č. 13 RMČ pro rok 2021 - Úprava rozpočtu - přesun finančních 
prostředků z neinvestičních výdajů na investiční - nákup nové sekačky Rider Husqvarna 
420TsX AWD. 

- Výsledky hlasování druhého ročníku participativního rozpočtu organizovaného městskou 
částí Praha-Čakovice. 

 

 

OSTATNÍ 
- Nabídka poskytnutí bezplatné inzerce pro živnostníky a podnikatele, kteří působí na území 

městské části Praha-Čakovice pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19. 

- Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vystoupení Václava Marka a jeho Blue Star v pořadu 

Několik přání aneb Mám život hrozně rád, kterým se upravuje termín konání na 
10.11.2021. 

- Výpůjčka Schoellerova sálu za účelem pořádání tradiční výstavy lilií spolkem SZO Martagon 
ve dnech 9. - 11.07.2021. 

 


