
Z á p i s 

z 33. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 

ze dne 24.5.2022 

 

 

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

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

 

Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   

Omluven: 0 

 

Zapisovatelem pověřena Bc. Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Miroslav 

Dlouhý, Eva Filipová.  

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

souhlasili s navrženým upraveným programem. 

  

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  

 

1. Závěrečný účet 2021 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření městské 

části Praha – Lochkov a příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha – Lochkov za rok 

2021.  

 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 2021, 

Finanční vypořádání, Soupis bankovních výpisů, Daňové přiznání za rok 2021. 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. Hospodaření MŠ Praha – Lochkov skončilo v hlavní činnosti s výsledkem 

0,- Kč a v doplňkové s hospodářským výsledkem 2 882,76 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 2021 bez výhrad.  

 

2. Úpravy rozpočtu za květen 2022 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo rozpočtové opatření 7 – 9 a jsou přílohou 

k usnesení č. 33, bod 2. 

 

3. Individuální dotace  

Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov projednalo a schválilo poskytnutí individuální dotace 

na zajištění cen pro turnaj „O pohár starosty MČ Praha – Lochkov“ pro starší přípravku TJ 

Sokola Lochkov ve výši 3 000,- Kč. 

   

 

4. Přijetí daru 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo přijetí daru od firmy Českomoravský beton, 

a.s., ve výši 30 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s ubytováním ukrajinských 

uprchlíků. 

    



 

5. Souhlas s odpisovými plány MČ Praha – Lochkov a MŠ Praha - Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo odpisové plány MČ Praha – Lochkov a MŠ 

Praha – Lochkov. 

 

6. Prodloužení smlouvy s firmou Vily Chuchle a.s. - dodatek na rok 2022 

 Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo podepsaní dodatku, kdy se doba nájmu 

prodlužuje do 31.12.2022  a pověřilo starostu podpisem dodatku ke smlouvě.  

 

7. Odpuštění nájmu a služby za pronájem bytu Ondřej Hasák  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo odpuštění poplatku za nájem a služby za byt 

od dubna 2022, a to z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků. 

 

8. Počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Lochkov na roky 2022 – 2026 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo návrh starosty na stanovení počtu členů 

Zastupitelstva MČ Praha – Lochkov na volební období 2022 – 2026 v počtu 9 (slovy devět) 

členů.  

 

9. Doplnění zabezpečovacího systému v hale 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo doplnění zabezpečovacího systému o rádiový 

modul včetně obousměrných ovladačů u firmy SPL servis.cz s.r.o..  

 

10. Investiční akce 

Starosta informoval zastupitele o probíhající investiční akci - Výstavba nové mateřské školy 

a následném financovaní z poskytnutého příspěvku z odepsané kontribuční smlouvy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


