
 Z á p i s 
z 31. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 

ze dne 1. 3. 2022 
 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, František Wais, Martina Pelikánová, Karel 
Košař, Karel Pánek, Ing. Václav Joudl, Miroslav Dlouhý  
 
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
Omluveni: Ing. Jana Filipová  
 
 
Zapisovatelem pověřena Bc. Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Karel 
Košař, 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 za únor a březen 2022 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo rozpočtové opatření 1 – 3 a je přílohou 
k usnesení 31, bod 1. 
   
2. Účetní závěrka k 31.12.2021 městské části Praha – Lochkov a příspěvkové 

organizace – Mateřské školy Praha - Lochkov 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo účetní závěrky městské 
části Praha – Lochkov a příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha – Lochkov 
k 31.12.2010.  
 
3. Inventarizace majetku městské části Praha – Lochkov a Mateřské školy Praha 

– Lochkov za rok 2021 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo a schválilo zprávu předsedkyně 
inventarizační komise o provedení inventarizace za MČ Praha – Lochkov 
a předsedkyně inventarizační komise za MŠ Praha – Lochkov.  Součástí zprávy jsou 
tabulky a kompletní rozbory jednotlivých účtů.  
 
4. Věcné břemeno na pozemku parc. č. 245/1 v k.ú. Lochkov 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo výše uvedeno smlouvu o zřízení věcného 
břemene na parc. č.245/1 v k.ú. Lochkov z důvodu vybudování plynové přípojky 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
5. Vlajka pro Tibet  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2022. 
 
6. Různé 
6.1. Informace k naučné stezce procházející našim katastrálním územím 
MČ Praha 16 připravuje naučnou stezku procházející i našim katastrálním územím, 
a to od prostoru pod mostem, směr cvičiště psů a dále do Slavičího údolí (viz. mapka 
v příloze). Akce je ve fázi přípravy.    
 
 
 



6.2. Zahájení prací na investiční akci – propojovací chodník Lochkov – 
Slivenec 

Informace starosty k zahájení této akce. Propojovací chodník spojí naší a sliveneckou 
část bez nutnosti jít po hlavní silnici. Pro představu – mapka v příloze. 
 
6.3. Zahájení prací na výstavbě rodinných domů v lokalitě u ulice Otěšínská, 

Lahovská 
Stavební úřad povolil zahájení výkopových prací na inženýrských sítích pro lokalitu 
Lochkov II. Pro představu – mapka v příloze. 
 
6.4. Plán strategického rozvoje  
Starosta informoval zastupitele o posuzování stavební koncepce dle strategického 
plánu rozvoje Lochkova posudkem SEA, který zadalo výběrovým řízením hl. m. Praha 
firmě Jacobs Clean Energy a.s. z Brna.   
  
6.5. Záměr MČ Praha – Lochkov vstoupit do akciové společnosti pro budoucí 

výstavbu dle změn územního plánu č. 114 a 115 HMP 
Starosta informoval zastupitele o možnosti vstoupit spolu s majiteli všech pozemků, 
kterých se týká změna územního plánu č. 114 a 115 v k.ú. Lochkov do akciové 
společnosti s vkladem 2 000 000,- Kč. Městská část Praha – Lochkov by se podílela 
21,74 % tj. částkou 434 800,- Kč.   
 
6.6. Pomoc Ukrajině 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov odsouhlasilo a schválilo vybudování ubytovacích 
prostor v suterénu domu čp. 188 přibližně pro 20 osob prchajících z válečné zóny na 
Ukrajině.   
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


