
Z á p i s 

z 23. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 

ze dne 25.5.2021 

 

 

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 Bc. Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Karel Košař a Martina 

Pelikánová.  

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. Úpravy rozpočtu na květen 2021 

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

č. 4 + 5), které jsou přílohou č. 1 k tomuto usnesení.  

 

2. Závěrečný účet 2020 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření městské části Praha – 

Lochkov a příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha – Lochkov za rok 2020.  

 Závěrečný účet obsahuje podrobné tabulky s hodnocením příjmů a výdajů městské části, 

komentář, závěrečný účet z programu Ginis, všechny sestavy odevzdávané na MHMP, tzn. Rozvaha, 

Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o finančních tocích, Přehled 

o pohybu dlouhodobého majetku a Plnění rozpočtu za rok 2020, Finanční vypořádání, Soupis 

bankovních výpisů, Daňové přiznání za rok 2020. Oba subjekty předložily podrobné sestavy 

k inventarizaci majetku. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ 

Praha – Lochkov zpracovaná odborem kontrolních činností MHMP. Ke zprávě byla přijata nápravná 

opatření k odstranění drobných nedostatků. Hospodaření MŠ Praha – Lochkov skončilo v hlavní 

činnosti s výsledkem 0,- Kč a v doplňkové s hospodářským výsledkem 62 765,-Kč. Zastupitelstvo MČ 

Praha – Lochkov rozhodlo o ponechání těchto prostředků příspěvkové organizaci s tím, že tyto 

prostředky budou převedeny do rezervního fondu.  

Po důkladném seznámení se zprávou vyslovilo Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov souhlas 

s celoročním hospodařením městské části Praha – Lochkov za rok 2020 s výhradami.  

 

3. Souhlasné vyjádření k odstranění duplicity k pozemku parc. č. 499/10 v k.ú. Lochkov  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schvaluje žádost Dopravních podniků, a.s. o souhlasné 

prohlášení s odstraněním duplicitního zápisu k pozemku parc. č. 499/10 v k.ú. Lochkov (uprostřed 

retenční nádrže pod Lochkovem o výměře 953 m2) a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasného 

prohlášení ve prospěch Dopravních podniků, a.s..   

 

 

4. Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na parc. 740 v k.ú. Lochkov pro PREdistribuce 

a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo podepsání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o  zřízení 

věcného břemene na pozemek parc.č. 740 v k. ú. Lochkov pro společnost PREdistribuce a.s., a to za 

účelem položení kabelového vedení  NN 0,4 kV v rozsahu 9bm, v rámci stavební akce“ Praha – 

Lochkov, Otěšínská – nový kNN, číslo SPP: 146784. Ocenění věcného břemene bude dle znaleckého 

posudku. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov pověřuje podpisem této smlouvy.  

 

 

5. Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na parc. 718,722,732 v k.ú. Lochkov pro 

PREdistribuce a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo podepsání smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení 

věcného břemene na pozemek parc.č. 718,722,732 v k. ú. Lochkov pro společnost PREdistribuce a.s., 



a to za účelem položení podzemního kabelového vedení v rozsahu 45bm, v rámci stavební akce“ 

Vyvedení kabelu 22kV z TR Slivenec – JIH – úsek nové kabelové trasy, číslo SPP: S-142866. Ocenění 

věcného břemene bude dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov pověřuje 

podpisem této smlouvy.  

 

 

6. Různé  

6.1. Přijetí daru MŠ Praha - Lochkov  

Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí daru pro naší příspěvkovou organizaci – Mateřské školy Praha – 

Lochkov ve výši 3 000,- Kč od p. Antonyho Zalmaye. 

 

6.2. 

Výběrové řízení na investiční akci – Výstavba nové mateřské školy.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov jmenovalo členy výběrové komise na výše uvedené výběrové 

řízení: Ing. Jiří Rendl, Karel Košař, Ing. Václav Joudl. 

 

6.3.  

Informace k „Lochkovským slavnostem“ 

Informace k plánované akci Lochkovské slavnosti – 12.6.2021 od 13. hodin ve velkém parku. Akce se 

bude konat podle aktuální epidemiologické situace, schválených bezpečnostních opatřeních a v souladu 

s platnými nařízeními vlády.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


