
Z á p i s 
ze 14. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 
ze dne 5. 5. 2020 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, František Wais, Martina Pelikánová, 
Ing. Václav Joudl, Karel Košař, Ing. Jana Filipová, Miroslav Dlouhý  
 
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
 
Zapisovatelem pověřena Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Martina Pelikánová 
a Ing. Jana Filipová  
 
Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov, Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní poslanci 
souhlasili s navrženým upraveným programem. 
  
Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  
 

1. Úpravy rozpočtu za duben 2020 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtová opatření za 
duben 2020 (rozpočtová opatření č. 3  až č. 7) která jsou přílohou č. 1 k usnesení. 

 
2. Záměr obce - uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

pozemku parc. č. 709, 711 a 732 v k.ú. Lochkov pro firmu T- Mobile Czech 
republic a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 709, 711 a 732 v k.ú. Lochkov pro 
firmu T Mobile Czech Republic a.s. 

 
3. Záměr obce – prodat oddělenou část pozemku parc. č. 319/97, dle 

geometrického plánu č. 547-51/2019 o výměře 18 m2, majiteli přilehlého 
rodinného domu. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo budoucí odprodej výše uvedené části 
pozemku majitelce přilehlého rodinného domu, tj. čp. 41 paní Andrianě Krichfalushiy 
poté, co dojde k souhlasnému vyjádření s dělením parcely ze strany Magistrátu 
hl.m.Prahy a Stavebního úřadu Prahy 16. 

 
4. Záměr obce - uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

pozemku parc. č. 245/1 v k.ú. Lochkov pro firmu Pražská plynárenská Distribuce 
a.s. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 245/1 v k.ú. Lochkov pro firmu 
Pražská plynárenská Distribuce a.s..   

 
5. Různé 

a) Zpráva inventarizační komise MČ Praha – Lochkov a Mateřské školy Praha – 
Lochkov za rok 2019 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo a schválilo zprávu předsedkyně 
inventarizační komise o provedení inventarizace za MČ Praha – Lochkov 
a předsedkyně inventarizační komise za MŠ Praha – Lochkov.  Součástí zprávy jsou 
tabulky a kompletní rozbory jednotlivých účtů.  
 
b) Nákupy JSDH 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo nákup strojového vybavení – 
elektrocentrály, kompresoru Orlík a přívěsného vozíku AGADOS dle rozpočtového 
opatření č. 7 (dotace z MHMP pod č. 3028) ve výši 142 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřilo 
p. Karla Pánka (velitele JSDH) k vystavení objednávek. 



Dále zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo objednání opravy pneumatik a ráfků 
na voze Tatra 815 CAS 32 z důvodu velkého opotřebení a poškození u firmy URBAN 
pneu s.r.o. za cenu 100 233,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov 
pověřuje starostu vystavením objednávky.  
 
 
c) Schválení účetních závěrek MČ Praha – Lochkov a MŠ Praha – Lochkov 

k 31.12.2019 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo účetní závěrky městské části 
Praha – Lochkov a příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha – Lochkov 
k 31.12.2019.  
 
d) Odpisový plán za MČ Praha – Lochkov a MŠ Praha – Lochkov na rok 2019 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo a schválilo odpisový plán MČ 
Praha – Lochkov a odpisový plán naší příspěvkové organizace MŠ Praha – 
Lochkov.  

 
e) Nájemné pro podnikatele 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo úpravu nájemného s ohledem na 
nouzový stav, zaviněný koronavirovou nákazou. Vzhledem k sníženým objemům 
podnikatelské činnosti se upravuje nájemné firmě JIMI Dlouhý s.r.o. na částku 
150 000,- Kč za rok 2020. A firmě Radek Typlt a Michal Jeník se stanovuje nájemné o 
7 000,- Kč nižší na měsíce květen – prosinec 2020.  

                                           
f) Zadání stavby tenisové odrazové stěny s převlékárnou pro víceúčelové 

hřiště  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo zadání této stavby firmě STAVISO – 
Jaroslav Janáček dle cenové nabídky č. 1/2020 za cenu 247 415,- Kč bez DPH a 
pověřilo starostu objednáním těchto prací. 

 
g) Otevření příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha - Lochkov 

Po vzájemných dohodách mezi zřizovatelem a p. ředitelkou Mateřské školy Praha – 
Lochkov dojde k otevření již 18.5.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Vladimíra Schwabová 


