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

z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha  - Lochkov 
ze dne 11. 9. 2019 

 

1. Úprava rozpočtu za září 2019 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtová opatření za září 
2019 (rozpočtová opatření č. 19), je přílohou č. 1 k tomuto usnesení. 
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo přijato 
 
2. Smlouva o bezúplatném převodu správy majetku – vstupní cedule fitpark 

z MHMP na MČ. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo smlouvu o bezúplatném 
převodu vstupní cedule v prostoru fitparku a pověřilo starostu podpisem této smlouvy. 
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo přijato 
 
3. Smlouva o poskytnutí finančního daru od firmy Českomoravský cement, a.s. 

ve výši 150 0000,- Kč.  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo přijetí finančního daru od 
firmy Českomoravský cement, a.s., na ekologické účely, a pověřilo starostu podpisem 
této smlouvy.  
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo přijato 
 
4. Návrh na změnu územního plánu společnosti ŠEBEROV REALITY a.s.  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh na změnu územního 
plánu SÚ HMP společnosti ŠEBEROV REALITY a.s., a to na změnu využití území ve 
vlastnictví společnosti, tj. parc. č. 755 v k.ú. Lochkov, z využití OB-A na OB-B.  
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo přijato 
 
5. Návrh na změnu územního plánu v k. ú. Lochkov na parcely 275/11,275/9, 

275/7 a 275/6  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh starosty na změnu 
územního plánu na pozemcích v k.ú. Lochkov, a to na parcelách 275/11, 275/9, 275/7 
a 275/6. Tyto parcely jsou dle platného územního plánu v kategorii VV (veřejné 
vybavení, např. školská zařízení) a žádáme o zařazení na kategorii – SV.  
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo přijato 
 
6. Žádost o souhlas s odsvěřením pozemků MČ Praha – Lochkov v rámci stavby 

č. 42481 – Propojovací komunikace Lochkov-Slivenec, podaný společností 
ISTAR s.r.o. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo výše uvedenou žádost a nesouhlasí, 
tzn. neschvaluje odsvěření pozemků v celé výměře navrhovaných pozemků. Souhlasí 
pouze s odsvěřením pozemků zasahujících do stopy komunikace, která bude 
následně převedena na TSK hl. m. Prahy, a to oddělovacími geometrickými plány po 
dokončení stavby.  



Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo přijato 
 
7. Projektová dokumentace na odrazovou stěnu u tenisového hřiště 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo návrh na odrazovou stěnu v rámci 
volnočasového centra zpracovaný firmou Prins,spol.s.r.o.. Pověřuje starostu podáním 
návrhu na územní souhlas na stavební úřad Prahy 16. 
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo přijato 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří R e n d l 
starosta 

 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé: 
 
 

Karel Pánek                                František Wais 
 

 

 


