
 

 

Zápis  

ze 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov 

číslo 17/2017 

konaného dne 19.4.2017 

 

 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, František Wais, Ing. Jana Filipová, 

Ing. Zdeněk Kubička, Karel Košař, Miroslav Dlouhý    

 

Tajemnice: omluvena   

Omluveni: Josef Špánik, Ing. Ladislav Smutný  

 

Zapisovatelem pověřena Eva Filipová, ověřovateli byli zvoleni – Miroslav Dlouhý 

Ing. Jana Filipová. 

 

Zasedání zahájila starosta Ing. Jiří Rendl. Přítomní poslanci jednohlasně odsouhlasili 

navržený doplněný program.   

 

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov: 

 

1. Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Praha – Lochkov za rok 2016 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov bere na vědomí zprávu o přezkoumání 

hospodaření naší městské části zpracovanou odborem kontrolních činností MHMP za 

období 1. 1. 2016 - 31.12.2016, a to bez výhrad. Zpráva je přílohou č. 1 k usnesení 

č.17/2017 - bod. 1. 

 

2. Schválení účetní závěrky MČ Praha – Lochkov a příspěvkové organizace – 

Mateřské školy Praha - Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje účetní závěrku městské části Praha – 

Lochkov a účetní závěrku naší příspěvkové organizace Mateřské školy Praha – 

Lochkov k datu 31.12.2016. Součástí účetní závěrky jsou účetní sestavy za obě 

organizace odevzdávané na MHMP, inventarizační tabulky včetně inventarizační 

zprávy za obě organizace. 

 

3. Změny rozpočtu 03 + 04/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 

březen (úprava z MHMP) a duben 2017 (úprava z MHMP a vlastní úpravy), jež jsou 

přílohou č.2 k usnesení č.17/2017 – bod 3. 

 

4. Nákup pozemku parc.č. 502/1 o výměře 1 549m2 v k.ú. Lochkov za cenu 

1 495 370,- Kč dle znaleckého posudku od Českomoravského cementu a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo nákup výše uvedeného 

pozemku od firmy Českomoravský cement a.s.. Firma požaduje úhradu celé částky, 



a proto se MČ pokusí sehnat finanční prostředky na MHMP formou dotace či půjčky. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov pověřuje starostu k těmto jednáním.  

  

5. Investiční akce na rok 2017  

Po obdržení dotace z MHMP na dokončení rekonstrukce budovy čp. 187 v ulici 

V Oudolku připravíme podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby.  

 

6. Souhlas se zpracovaným geometrickým plánem na oddělení pozemku 

parc. č. 667 o výměře 61,51m2 majiteli sousedního pozemku p. M. Fílovi.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje zpracovaný geometrický plán a zadal 

znalecký posudek na výše uvedený oddělený pozemek. Po odsouhlasení s dělením 

pozemku stavebním úřadem a zpracovaným znaleckým posudkem bude zahájeno 

jednání o kupní smlouvě.  

 

7.Různé 

a) umístění včelstev na pozemku parc. č. 796 v k.ú. Lochkov – žádost 

sl. Barbory Částkové 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo žádost Barbory Částkové 

o povolení umístit stojany se včelími úly na výše uvedený pozemek, a to bezúplatně.   

 

b) možnost prodeje části pozemku parc.č. 275/8 v k.ú. Lochkov zaploceného 

u RD čp. 25   

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov předběžně projednalo žádost manželů Radových 

o prodeji části pozemku 275/8 v k.ú. Lochkov, s tím že bude záměr prodeje dále 

upřesněn náčrtem a vyvěšen na úřední desku a pozemek předběžně naceněn 

znaleckým posudkem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Filipová                

 


