
Z á p i s 

z 3. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 

ze dne 15.12.2022 

 

 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Ing. Václav Joudl, Karel Pánek, Miroslav Dlouhý, Karel 

Košař, František Wais, Ing. Jana Filipová 

 

Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   

 

Omluvena: Martina Pelikánová  

 

Zapisovatelem pověřena Bc. Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Eva Filipová, 

František Wais. 

  

Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov, Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní zastupitelé 

souhlasili s navrženým upraveným programem. 

  

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  

 

1. Úpravy rozpočtu 12/2022  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo úpravy rozpočtu za 12/2022 dle přílohy č.1.   

 

2. Schválení rozpočtu MČ Praha – Lochkov na rok 2023 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočet na rok 2023 s příjmy 

ve výši 8 024 tis. Kč a výdaji 8 024 tis. Kč. (příloha č. 2 k tomuto usnesení). Zastupitelstvo 

dále schvaluje plán VHČ s výnosy ve výši 2 039 tis. Kč a náklady ve výši 500 tis. Kč 

(příloha č. 3 k tomuto usnesení). Z toho 1,5 mil. Kč bude zapojeno do rozpočtu hlavní 

činnosti. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo střednědobý výhled rozpočtů na 

roky 2023 – 2028 (příloha č. 4 k tomuto usnesení).  

     

3. Informace k investici nová Mateřská škola – starosta informoval o stavu prací a čerpání 

přidělené investiční dotace na rok 2022 – dotace je vyčerpána. 

 

4. Prodloužení smlouvy s firmou CETIN člen skupiny PPF 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov neschválilo prodloužení smlouvy o dalších deset let, 

souhlasí jen s uplatněním inflační doložky a s navýšením nájmu za rok 2022 na 250 000,- 

Kč. 

 

5. Zpráva auditora  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov vzalo na vědomí „Zápis z 1. dílčího přezkoumání 

hospodaření městské části Praha – Lochkov“, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 

6. Různé – Schválení mimořádné odměny místostarostce   

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostce ve výši jedné měsíční odměny za zpracování daňového přiznání, účetní 

závěrky, inventarizace a závěrečného účtu městské části Praha – Lochkov. 

 

7. Starosta informoval o schválení rekonstrukce tzv „Obslužné komunikace“ – mezi naší MČ 

a Habeší, které bylo přijato na Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 
 
Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


