
Z á p i s 

z 25. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 

ze dne 4.8.2021 

 

 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, František Wais, Martina Pelikánová, Ing. Václav 

Joudl, Karel Košař, Miroslav Dlouhý  

Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   

Omluven: Ing. Jana Filipová  

 

Zapisovatelem pověřena Eva Filipová, zvoleni byli ověřovatelé – Ing. Václav Joudl, Eva Filipová.  

Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili 

s navrženým doplněným programem. 

  

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  

 

1. Výběrové řízení na opravu hasičského vozu T 815 CAS 32 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo výběr dodavatele na opravu hasičského vozu 

T 815 CAS 32, a to firmu KOMET s.r.o.  dle cenové nabídky za 582 373,- Kč včetně DPH.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov pověřilo starostu objednáním opravy.  

  

2. Souhlas s předáním a převzetím do správy do majetku – Protokol PP/36/02/283/2021 od 

Hlavního města Prahy  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo výše uvedený protokol - převzetí do majetku 

od Hlavního města Prahy, a to pozemky parc.č. 797/2 o výměře 571 m2 a pozemku parc.č. 805/2 

o výměře 58 m2 . Celková cena za oba pozemky je 750 000,- Kč. 

 

3. Cenové nabídky na provedení stavebních prací¨ 

  

3.1. – vybudování nové provizorní cesty – příjezd ke staveništi nové mateřské školy včetně nové 

kamenné opěrné zdi u školkové zahrady   

 

3.2. – havarijní oprava staré kamenné zdi za budovou úřadu a vybudování nové kamenné zdi  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo nabídky firmy STAVISO – Jaroslav Janáček 

na akci č. 1 za cenu 276 800,- Kč a na akci č. 2 za cenu 421 443,- Kč.  

 

4. Úpravy rozpočtu na červenec 2021 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schvaluje úpravy za červenec 2021 (rozpočtové 

opatření č. 12), které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.  

 

5. Různé  

Starosta informoval zastupitele o možnosti nákupu knihy o Praze nebo Čarovné Česko, ale vzhledem 

k výší ceně zastupitele rozhodli neakceptovat tuto nabídku.  

Velitel JSDH informoval o propadu prostoru výjezdu z nové garáže ve dvoře hasičské zbrojnice a o jeho 

nutné rychlé opravě.    

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


