
 
Z á p i s 

z 2. zasedání 
Zastupitelstva Městské části Praha - Lochkov 

ze dne 30.10.2018 
 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, Miroslav Dlouhý, František Wais, Ing. Jana 
Filipová, Martina Pelikánová, Ing. Václav Joudl, Karel Košař  
Omluveni: - 
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová  
 
Zapisovatelem pověřena Bc. Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – František Wais, 
Ing. Jana Filipová  
 
Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov, Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní poslanci 
souhlasili s navrženým doplněným programem. 
  
Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  
 
1. Rozpočtová opatření za říjen 2018  
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje rozpočtová opatření č.18 a 19 za říjen 2018 a 
jsou přílohou k usnesení.  
 
2. Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace na novou mateřskou školu  
Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov schvaluje doporučení Komise na posouzení a hodnocení 
nabídek a vybralo vítěze výběrového řízení – firmu BS projekt architektonická a projekční 
kancelář s.r.o., Za humny 338, 277 06 Lužec nad Vltavou za cenu 755 000,- Kč bez DPH.  
 
3. Informace k rozpracovaným investičním akcím 
Starosta informoval zastupitele o průběhu investičních akcí 

- přestavba budovy v Ulici V Oudolku a přístavba hasičské zbrojnice je připravena ke 
kolaudaci  

- na stavbě hřišť se stále pracuje, na tenisovém kurtu se pokládá umělý povrch a 
fotbalové hřiště se bude dokončovat příští týden 

- kanalizace a komunikace v ulici Za Ovčínem stále se pracuje - je položen asfaltový 
podbal a čeká se na osazení výtlačné stanice a propojení řádů u čtyřbytovky  

 
4. Inventarizační komise 
Složení inventarizační komise – k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. 
m. Prahy k 31. 12. 2018 dle Usnesení Rady hl.m. Prahy  číslo 2726 ze dne 23.10.2018: Eva 
Filipová, Bc.Vladimíra Schwabová, František Wais, Karel Pánek, Ing. Václav Joudl, Martina 
Pelikánová . 
 
5. Souhlas s užitím znaku městské části pro firmu Kompakt spol.s.r.o. 
Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov schvaluje užití znaku na informačním plakátu správního 
obvodu Prahy 16 pro výše uvedenou firmu. 
 
 
6. Zpráva z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha – Lochkov  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo se zprávou o přezkoumání hospodaření naší 
městské části a bere ji na vědomí.  
 



7. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. 732  a 737 v k.ú. Lochkov za 
úplatu 73 000,- Kč pro firmu PREdistribuce, a.s.   
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ev.č. 
VV/G33/13037/1842174 pro firmu PREdistribuce,a.s. a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 
 
 
8. Různé 
a) Zápůjčka hasičské zbojnice pro potřeby profesionální jednotky Stanice 8 – Radotín 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje zapůjčit prostory naší hasičské zbrojnice 
bezúplatně profesionální jednotce hasičského sboru z Radotína, a to na dobu nezbytně nutnou 
( oprava kanalizace v prostorách jejich stanice). 
b) revize směrnic  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje nové směrnice, a to směrnici č. 15 - Pracovní 
řád, směrnici č. 16 o cestovních náhradách a směrnici č. 17 – Plán účetních odpisů .  
c) nová zřizovací listina JSDH Praha – Lochkov 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje novou zřizovací listinu JSDH Praha – Lochkov. 
d) jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Lochkov 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje jednací řád Zastupitelstva MČ Praha – Lochkov.  
e) finanční příspěvky 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje: 

- příspěvek na dárkové balíčky občanům s trvalým pobytem v MČ Praha-Lochkov ve stáří 65, 
70, 75, 80, 85 a pak již každoročně ve výši 500,- Kč.  

- příspěvek městské části mateřské škole za každý uvařený oběd pro trvale hlášené seniory, 
a to ve výši 5,50 Kč/1 oběd.  

- příspěvek na vítání občánků na každé narozené dítě trvale hlášené matky ve výši 1 000,- Kč.  

- platbu ve výši 300,- Kč na jeden výlet určenou lochkovským trvale hlášeným důchodcům, 
výlety jsou pořádány ve spolupráci s MČ Praha-Slivenec.  

- měsíční paušální úhradu ve výši 3 025,- Kč s DPH pro starostu MČ Praha – Lochkov za užití 
firemního vozidla.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Schwabová 


