
Z á p i s 
z 27. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 
ze dne 25.10.2021 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, František Wais, Martina Pelikánová, 
Ing. Václav Joudl, Karel Košař, Miroslav Dlouhý  
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
Omluveni: Ing. Jana Filipová  
 
Zapisovatelem pověřena Eva Filipová, zvoleni byli ověřovatelé – Martina Pelikánová, František 
Wais.  
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 září a říjen 2021  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 
13,14 a 15, které jsou přílohou č. 1 k usnesení č. 27/2021.   
  
2. Schválení záměru  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
převzetí do majetku MČ Praha – Lochkov nové pozemní komunikace, dešťovou 
kanalizaci a vsakovací objekty v rámci stavby Lochkov 2 (Nad Slavičím údolím) parc.č. 
740 a 755 v k. ú. Lochkov s firmou ŠEBEROV REALITY a.s.  a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
 
3. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku 
č. j. HSAA 7578-30/2019 od Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy (5x 
radiostanice a 3x nabíječe stanic) a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
4. Různé  
Informace starosty k investiční akci – Výstavba nové mateřské školy – práce 
pokračují – jsou hotové základy budovy. 
Možnost osazení PPL boxu – informace o nabídce firmy k osazení PPL boxu na 
našem katastru   
Jednání s ŘSD ČR o možnosti předání polní cesty k tunelu -  
Informace k vývoji k energetické krizi – MČ Praha – Lochkov se prozatím netýká, 
má jiné dodavatele 
Úpravy vrat v prostoru hasičské zbrojnice – dojde k ubourání vrat z důvodu lepší 
průjezdnosti z hlavní garáže. Jedná se o přední přístavbu skladovacích prostor.       
Úpravy v tělocvičně v budově čp. 188 – je třeba nově osadit topení v těchto 
prostorách. Budeme muset zvážit možné řešení (radiátory či klimatizační jednotka). 
  
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


