
Z á p i s 
z 28. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 
ze dne 29.11.2021 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, František Wais, Martina Pelikánová, Karel 
Košař,  
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
Omluveni: Ing. Jana Filipová, Karel Pánek, Miroslav Dlouhý, Ing. Václav Joudl 
 
Zapisovatelem pověřena Bc. Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Eva 
Filipová, Karel Košař. 
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 listopad 2021  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 16, 
které je přílohou č. 1 k usnesení č. 28/2021.   
  
2. Schválení záměru  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene k pozemku parc. 707, 722 v k.ú. Lochkov pro PREdistribuci 
a.s. – vyvedení kabelu 22kV z TR Slivenec I. etapa. 
 
3. Schválení příkazní smlouvy 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo příkazní smlouvu pro období 2022 – 
2023, a to na zajištění a realizaci výběrových řízení firmou PORSIS VZ s.r.o.. 
 
4. Různé  
Inventarizace – starosta jmenoval inventarizační komisi a vydal příkaz starosty 
k provedení inventarizace majetku na rok 2021. 
Nákup nových vrat do haly – probíhá poptávka na osazení nových vrat do haly, na 
adrese K Lahovské čp. 229. 
Výstavba nové Mateřské školy – práce pokračují, ale firma se potýká s nákazou 
koronavirem, a proto požádala o možnost prodloužení termínu k dokončení 1. etapy. 
Starosta je pověřen jednáním a popř. uzavřením dodatku s prodlouženým termínem. 
Návrh rozpočtu na rok 2022 – p. Filipová seznámila zastupitele s vypracovaným 
návrhem rozpočtu na příští rok. Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a na našich 
www. stránkách. 
Nákup dárků k vánocům pro seniory nad 65 let – Zastupitelstvo MČ Praha – 
Lochkov schválilo nákup dárkových balíčků pro seniory nad 65 let v ceně do 150,- Kč. 
Zastupitelé vzhledem k epidemiologické situaci roznesou balíčky do domácností 
seniorů. Žádné akce se konat nebudou.     
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


