
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - LOCHKOV 
U S N E S E N Í 

z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha  - Lochkov 
ze dne 18.11. 2020 

 
 
 
 

1. Záměr pronajmout pozemek u otočky autobusu pro firmu Zásilkovna 

s.r.o. na postavení Z – BOXU (cca 1m2) za cenu 1,- Kč ročně.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo záměr pronajmout 

firmě Zásilkovna s.r.o., část pozemku (cca 1 m2) na parc. č. 502/3 v k.ú. Lochkov 

u otočky autobusu pro umístění Z – BOXU.  
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

 

2. Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 

na pozemku parc. č. 502/3 v k.ú. Lochkov – možnost napojení dešťové 

kanalizace do stávající revizní šachty zatrubněného Lochkovského potoka 

pro firmu Rezidence Lochkov s.r.o.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - napojení dešťové kanalizace do 

stávající revizní šachty zatrubněného Lochkovského potoka na pozemku č. 502/3 

v k.ú. Lochkov pro firmu Rezidence Lochkov s.r.o..  
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

3. Složení inventarizační komise 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo složení inventarizační 

komise: Eva Filipová, Bc. Vladimíra Schwabová, Martina Pelikánová, 

Karel Pánek. 
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

4. Závěr komise pro výběr dodavatele na investiční akci: „Nákup traktoru 

a přípojné cisterny na vodu“  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo vítěze výběrového 

řízení na dodavatele investiční akce „Nákup traktoru a přípojné cisterny na vodu“, 

a to firmu Y- CZ s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku, a to traktor DEUTZ 

– FAHR 6130 TTV a cisternu Pomot T 546/A.  
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 



5. Schválení mimořádné odměny místostarostce   

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo poskytnutí mimořádné 

odměny místostarostce ve výši dvou měsíčních odměn za ztížené pracovní 

podmínky během koronavirové krize a dále za zpracování daňového přiznání, 

účetní závěrky, inventarizace a závěrečného účtu městské části Praha – Lochkov. 
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6. Různé: 

a) Uzavření smlouvy na umístění nereklamních doplňků na zařízeních 

veřejného osvětlení pro firmu Technologie hl.m. Prahy,  a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo uzavřít výše uvedenou 

smlouvu na umístění kamer a vstupních cedulí na sloupech VO za cenu 3 003,- Kč 

bez DPH na pololetí.  
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6a) bylo schváleno 

 

b) Úprava rozpočtu za listopad roku 2020 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 

listopad 2020 (rozpočtové opatření č.18), které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.  
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6b) bylo schváleno 
 

 
 
 
 
 

Ing. Jiří R e n d l   v.r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé: 
 

Ing. Václav Joudl         František Wais   
 


