
 

Zápis  

z 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov 

číslo 22/2017 

konaném dne 19.12.2017 

 

 

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

Miroslav Dlouhý, Ing. Jana Filipová 

 

Tajemnice Bc. V. Schwabová   

Omluveni: Josef Špánik, Ing. Ladislav Smutný  

 

Zapisovatelkou pověřena V. Schwabová  

ověřovateli byli zvoleni – Eva Filipová, Karel Košař. 

 

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

odsouhlasili navržený doplněný program.   

 

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov: 

 

1. Úpravy rozpočtu 12/2017 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 

prosinec (dotace z MHMP + vlastní úpravy), jež jsou přílohou č. 1 k usnesení 

č.22/2017 – bod 1. Na závěr roku nám byla přidělena dotace na výkup pozemků 

v blízkosti čističky odpadních vod ve výši 1 495 370,- Kč a na Vybudování 

volnočasového centra u ulice U Sladovny ve výši 4 738 000,- Kč. Tyto akce budou 

probíhat v roce 2018.   

 

2. Rozpočet na rok 2018 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2018 

s příjmy ve výši 6 100tis. Kč a výdaji 6 100 tis. Kč v členění dle přílohy č. 2 k tomuto 

usnesení. Dále schvaluje plán VHČ s výnosy ve výši 1 639 tis. Kč a náklady ve výši 

400 tis. Kč dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení. Z toho 520 tis. Kč bude zapojeno do 

rozpočtu hlavní činnosti.  

Dále Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo střednědobý výhled rozpočtů do 

roku 2023. 

 

3. Různé 

a) Investiční akce – starosta informoval o probíhajících investičních akcích 

(přístavba hasičské zbrojnice, půdní vestavba domu čp. 187, zateplení stropu 

v domě čp. 1 a vybudování fitparku u sportoviště). 

 

b) Postoupení věcného břemene  - obrátil se na nás právní zástupce Společenství 

pro dům U Sladovny 196 – Praha 5 - Lochkov v souvislosti s možným převodem 



smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Ignatia s.r.o.. MČ Praha – Lochkov 

uzavřela tuto smlouvu v roce 2013. V současné době se firma Ignatia s.r.o. nachází 

v úpadku a insolvenční správce sdělil, že by souhlas s převodem věcného břemene 

podepsal za dlužníka. K následnému převodu je však třeba i souhlas městské části. 

Z těchto důvodů se Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov rozhodlo souhlasit s tímto 

převodem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 295/4, 319/93 

a 283/3 v k.ú. Lochkov, kde jsou uloženy inženýrské sítě, a to dešťová a splašková 

kanalizace.                                                                                         

 

 

 

 

Zapsala: Vladimíra Schwabová               


