
Z á p i s 
z 11. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha - Lochkov 
ze dne 17. 12. 2019 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, František Wais, Martina Pelikánová, 
Ing. Václav Joudl, Karel Košař, Ing. Jana Filipová, Miroslav Dlouhý   
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
Zapisovatelem pověřena Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Miroslav Dlouhý 
a Ing. Václav Joudl  
 
Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov, Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní poslanci 
souhlasili s navrženým upraveným programem. 
  
Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  
 
1. Úprava rozpočtu  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtová opatření za prosinec 
2019 (rozpočtová opatření č. 21 až 25), je přílohou č. 1 k usnesení. 

 
2. Schválení rozpočtu na rok 2020  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočet na rok 2020 s příjmy ve 
výši 6 787 tis. Kč a výdaji 6 787 tis. Kč. (příloha č. 2 k tomuto usnesení). Dále schvaluje plán 
VHČ s výnosy ve výši 1 929 tis. Kč a náklady ve výši 500 tis. Kč (příloha č. 3 k tomuto 
usnesení). Z toho 1 mil. Kč bude zapojeno do rozpočtu hlavní činnosti. Dále Zastupitelstvo MČ 
Praha – Lochkov schválilo střednědobý výhled rozpočtů na roky 2020 – 2025 (příloha č. 4 
k tomuto usnesení).  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočet příspěvkové organizace – 
MŠ Praha – Lochkov na rok 2020 s příjmy a výdaji ve výši 1 081 tis. Kč (příloha č. 5 k tomuto 
usnesení) a střednědobý výhled na roky 2020 – 2025 (příloha č. 6 k tomuto usnesení).  

 
3. Prodloužení smlouvy s Vily Chuchle  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy na 
užívání komunikace parc. č. 732 v k.ú. Lochkov mezi MČ Praha – Lochkov a Vily Chuchle a.s., 
o jeden rok. Cena nájmu zůstává beze změny. 
 
4. Schválení odměn a platů dle platného Nařízení vlády č. 300/2019 a Nařízení vlády 

318/2017 ve znění novelizace ze dne 9. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2020. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo nové výše odměn a platových tarifů 
ve výši horních hranic dle uvedených nařízení vlády.  
 
5.  Stanovení mimořádných odměn místostarostky a tajemnice úřadu MČ 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo mimořádnou odměnu 
místostarostce MČ ve výši dvou měsíčních odměn a tajemnici MČ ve výši dvou měsíčních 
platů, v obou případech za mimořádnou péči o staré občany MČ. 
 
6. Záměr pronájmu bytu 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo záměr pronajmout uvolněný byt na 
adrese Cementářská 8. 
 
 
                                            
Zapsala: Vladimíra Schwabová 


