
 

Zápis  

z 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov 

číslo 24/2018 

konaném dne 28. 3. 2018 

 

 

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

Smutný, Miroslav Dlouhý 

Tajemnice Bc. V. Schwabová   

 

Omluveni: Josef Špánik  

 

Zapisovatelkou pověřena V. Schwabová  

ověřovateli byli zvoleni – Miroslav Dlouhý, Ing. Ladislav Smutný. 

 

Zasedání zahájil starosta Ing. Jiří Rendl. Dále přítomní poslanci jednohlasně odsouhlasili navržený 

doplněný program.   

 

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov: 

 

1. Úpravy rozpočtu za 03/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za březen (dotace 

z MHMP + vlastní úpravy), jež jsou přílohou č. 1 k usnesení 24/2018 – bod 1.  

 

2. Schválení výběrového řízení – Bezpečná plocha pod Fitpark  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo, a na základě doporučení výběrové komise schválilo 

k realizaci výše uvedené akce firmu 4soft s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, která nabídla 

nejnižší nabídkovou cenu 436 020,- Kč bez DPH. Firma splnila podmínky VŘ. Zastupitelstvo MČ 

Praha – Lochkov pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

 

3. Schválení výběrového řízení – Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany městské části 

Praha – Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo, a na základě doporučení výběrové komise schválilo 

k realizaci výše uvedené akce, a to pořízení kompostérů firmu -  MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 

1228, 413 01 Roudnice nad Labem, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 394 990,- Kč bez DPH. 

A na štěpkovač firmu AGROMAK ND s.r.o., Lidická 155, 252 61 Jeneč u Prahy za nabídkovou cenu 

213 600,- Kč bez DPH. Obě firmy splnily podmínky VŘ. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov 

pověřuje starostu podpisem smluv.   

 

4. Záměr MČ – prodloužení smlouvy s firmou Vily Chuchle na část komunikace na parc. č. 732 

v k.ú. Lochkov na rok 2018 – 2019 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh smlouvy na prodloužení stávající 

smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 732 v k.ú. Lochkov firmě Vily Chuchle a.s., a to do 

31.12.2018 za cenu 60 000,- Kč. Pokud by byla prodloužena i na rok 2019, tak za cenu ročního 

nájemného 30 000,- Kč.  

 

5. Záměr MČ – v rámci vyjádření k územního řízení na akci LOCHKOV 1 - směnit v budoucnu 

část pozemků na parc. 319/92, 710, 712, 713 za parc.č. 715 v k.ú. Lochkov, a to dle grafického 

návrhu, který je součástí záměru zpracovaný Ing. arch. Jaromírem Myškou pro investora Otakara 

Ženíška 



Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo souhlas pro územní řízení podmíněný 

smluvním ošetřením budoucí směny pozemků dle zákresu v katastrální mapě zpracované Ing. arch. 

Jaromírem Myškou ve smyslu projektové dokumentace k územnímu řízení.  

 

6. Zpráva inventarizační komise MČ Praha – Lochkov a MŠ Praha – Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo a schválilo zprávu předsedkyně inventarizační 

komise o provedení inventarizace za MČ Praha – Lochkov a též předsedkyně inventarizační komise 

za MŠ Praha – Lochkov.  Součástí zprávy jsou tabulky a kompletní rozbory jednotlivých účtů.  

 

7. Odpisový plán za MČ Praha – Lochkov a MŠ Praha – Lochkov na rok 2018  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo a schválilo odpisový plán MČ Praha – Lochkov a 

odpisový plán naší příspěvkové organizace MŠ Praha – Lochkov.  

 

8. Různé 

- a) Rozhodnutí o účasti ve Sdružení místních samospráv České republiky 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje přistoupení MČ Praha – Lochkov do Sdružení 

místních samospráv na základě § 46 a §84 odst.2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a č. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi 

MČ vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních 

samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva.   

- b) bezpečnostní dveře 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov prověřuje možnost osazení bezpečnostních vchodových dveří do 

prostoru úřadu a mateřské školy.  

- c) pronájem pozemku na zařízení staveniště 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 796 v k.ú. 

Lochkov na zařízení staveniště pro stavbu č. 3103 – TV Lochkov, etapa 0003 – kanalizace Za 

Ovčínem.  

- d) přijetí daru na DD – ADR dental s.r.o. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo přijetí daru od výše uvedené firmy ve výši 2 000,- Kč 

na pořádání kulturní akce – Dětský den. 

- e) pokračování investiční akce – dostavba garáže hasičské zbrojnice  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo objednání prací u firmy Zednické práce Ondřej Hasák, 

a to do výše 220 000,- Kč bez DPH.  

- f) výběr projektanta na akci – Vybudování volnočasového centra Praha – Lochkov – U 

Sladovny  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo vybrat nejlevnější nabídku na zpracování PD na výše 

uvedenou investiční akci, a to Ing. Pavla Bartoše z firmy AS – atelier za cenu 85 000,- Kč včetně 

vyřízení stavebního povolení.  

 

 

 

Zapsala: Vladimíra Schwabová               


