
 

Z á p i s 
z 1. ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha - Lochkov 

ze dne 19.10.2022 

Přítomní:  

Nově zvolení členové zastupitelstva ve volbách konaných ve dnech 23. - 24. 9.2022: 

Miroslav Dlouhý, Eva Filipová, Ing. Jana Filipová, Ing. Václav Joudl, Karel Košař, Karel 

Pánek, Martina Pelikánová, Ing. Jiří Rendl a František Wais.  

 

tajemnice - Bc. Vladimíra Schwabová  

Omluven: 0 

 

Program zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Lochkov:  

1. Volba mandátové komise pro ověření platnosti voleb  

2. Složení slibu zvolenými členy místního zastupitelstva  

3. Volba volební komise  

4. Volba návrhové komise  

5. Volba starosty  

6. Volba zástupce starosty  

7. Ustanovení výborů  

8. Zpráva návrhové komise  

9. Různé  

10. Závěr  

 

Zapisovatelem pověřena Vladimíra Schwabová a ověřovatelé Ing. Václav Joudl, František Wais.  

 

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Lochkov (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 

hodin dosavadním starostou městské části Ing. Jiřím Rendlem („dále jako „předsedající“). Před 

zahájením zasedání bylo přítomným členům zastupitelstva městské části předáno, paní Mgr. 

Masopustovou - zástupkyní registračního úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo 

řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 

neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta by uplynula dne 24. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). 

Informace byla na úřední desce ÚMČ Praha - Lochkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 11.10. 2022 do 19.10. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového 

počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 62 zákona o Praze).  

 

1)  

Předsedající vyzval p. tajemnici o přednesení zprávy o průběhu a výsledků voleb do místního 

zastupitelstva MČ Praha-Lochkov.  

Volby proběhly v pořádku, a mandát člena zastupitelstva získali: Miroslav Dlouhý, Eva Filipová, 

Ing. Jana Filipová, Ing. Václav Joudl, Karel Košař, Karel Pánek, Martina Pelikánová, Ing. Jiří 

Rendl a František Wais,   

 

 

 

2)  

Předsedající v souladu s § 50 zákona o Praze vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 

Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib 

nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu 

proběhlo tak, že předsedající přečetl slib dle § 87 zákona č. 131/2000 Sb., o obcích, tohoto znění: 



„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky“, 
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 

a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). Zastupitele složili slib do rukou předsedajícího 

a předsedající složil slib do rukou nejstaršího p. Miroslava Dlouhého. Žádný z přítomných členů 

zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.  

 

Schválení programu:  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly 

vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov schvaluje další program ustavujícího zasedání:  

 

3)  

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Václava Joudla a Františka Waise a zapisovatele 

Bc. Vladimíru Schwabovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov určuje ověřovateli zápisu Ing. Václava Joudla 

a Františka Waise a zapisovatele Bc. Vladimíru Schwabovou.  

 

4)  

Volba volební komise  

Předsedající navrhl Františka Waise, Miroslava Dlouhého a Martinu Pelikánovou za členy volební 

komise. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov zvolilo Františka Waise,  Miroslava Dlouhého a Martinu 

Pelikánovou za členy volební komise.  

 

5)  

Volba mandátové komise  

Předsedající navrhl Františka Waise, Miroslava Dlouhého, Martinu Pelikánovou za členy 

mandátové komise. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov zvolilo Františka Waise, Miroslava Dlouhého a Martinu 

Pelikánovou za členy mandátové komise.  

 

6)  

Schválení počtu místostarostů  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům se k věci vyjádřit. Žádné stanovisko vzneseno 

nebylo.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo zvolení jednoho místostarosty.  

 

 

7)  

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:  

Předsedající dále navrhl, aby jako dosud, byla funkce starosty vykonávána jako neuvolněná, 

a funkce místostarosty jako uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha-Lochkov v souladu s § 89 odst. 1, písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.  

 



8) 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 

veřejně hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu 

způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. Hlasování bude provedeno veřejně, aklamací.  

 

9)   

Volba starosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  

Zastupitel Miroslav Dlouhý navrhl jménem volební komise do funkce starosty Ing. Jiřího Rendla.  

Žádné jiné protinávrhy nebyly podány.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov volí do funkce starosty MČ Praha – Lochkov Ing. Jiřího 

Rendla.  

 

10)  

Volba místostarosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.  

Starosta Ing. Jiří Rendl navrhl zvolit do funkce uvolněného místostarosty paní Evu Filipovou. Jiné 

návrhy nebyly podány  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov volí do funkce uvolněné místostarostky MČ Praha – 

Lochkov Evu Filipovou.  

 

11)  

Zřízení finančního a kontrolního výboru  

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 100 

odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze), neboť funkční období výborů předchozího 

zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Předsedající navrhl, aby 

zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.  

Předsedající dále navrhl, aby ještě byly zřízeny, stejně jako v minulosti, tyto výbory.  

Stavební, školský a sociální, výbor pro životní prostředí, výbor pro zájmové činnosti a výbor 

veřejného pořádku.  

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov dále zřizuje: výbor stavební, výbor školský, výbor 

sociální, výbor pro životní prostředí, výbor pro zájmové činnosti a výbor veřejného pořádku.  

 

 

12)  

Volba předsedů výborů:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce předsedů jednotlivých výborů 

a doporučení k ustanovení členů jednotlivých výborů.  

 

Byly podány následující návrhy na předsedy:  

finanční výbor – Miroslav Dlouhý  

kontrolní výbor – František Wais  

stavební výbor – Karel Pánek 

školský a sociální výbor – Ing. Václav Joudl 

výbor veřejného pořádku – Karel Košař 

výbor životního prostředí – Ing. Jana Filipová  

výbor pro zájmové činnosti – Martina Pelikánová  

 



Dále byli do funkcí členů výborů navrženi:  

finanční výbor - Karel Košař, Martina Pelikánová  

kontrolní výbor – František Wais a Karel Pánek  

stavební výbor – Ing. Jiří Rendl a Miroslav Dlouhý  

školský a sociální výbor – Eva Filipová a Bc. Vladimíra Schwabová  

výbor veřejného pořádku – František Wais a Ing. Jiří Rendl  

výbor životního prostředí – Ing. Václav Joudl a Bc. Vladimíra Schwabová  

výbor pro zájmové činnosti – Eva Filipová a Ing. Václav Joudl  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov zvolilo předsedy a členy výborů.  

 

13)  

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva  

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 52 zákona o hl.m.  

Praze a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, v platném znění, poskytována měsíční odměna v horní hranici stanovené výše (viz příloha), 

a to ode dne 24.9.2022. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov v souladu s přílohou k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném znění, stanovuje 

měsíční odměnu (viz příloha č. 2). Odměna bude poskytována ode dne zvolení.   

 

14) Různé  

14/1 – úpravy rozpočtu  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 21, které je 

přílohou č. 3. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo rozpočtové opatření č. 21.  

 

14/2 – záměr  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo uzavření dodatku s firmou CETIN, člen 

skupiny PPF, a to z důvodu úpravy smlouvy: 

1. navýšení ročního nájemné za rok 2022 na 250 000,- Kč 

2.  prodloužení smlouvy do roku 2037.  

Jedná se o pronájem části pozemku u fotbalového hřiště – sloup s technologií na internetové 

připojení.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov pověřuje starostu k jednání a podpisu dodatku s firmou 

CETIN. 

 

14/3 – finanční dar členům volební komise 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo poskytnout finanční dar členům volební 

komise, a to: p. Miroslavu Moravcovi ve výši 5 000,- Kč, p. Ivaně Košařové, Danovi Tomovi, 

Bc. Vladimíře Schwabové, Janovi Havelkovi a Daliborovi Tomáškovi ve výši 3 000,- Kč.    

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov pověřuje starostu podepsáním darovacích smluv. 

 

Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová 


