
 

Zápis  

z 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov 

číslo 23/2018 

konaném dne 7.2.2018 

 

 

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

Filipová 

 

Tajemnice Bc. V. Schwabová   

Omluveni: Josef Špánik, Ing. Ladislav Smutný, Miroslav Dlouhý  

 

Zapisovatelkou pověřena V. Schwabová  

ověřovateli byli zvoleni – Ing. Jana Filipová, František Wais. 

 

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

odsouhlasili navržený doplněný program.   

 

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov: 

 

1. Úpravy rozpočtu 2/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za únor 

(dotace z MHMP - volby), jež jsou přílohou č. 1 k usnesení č.23/2018 – bod 1.  

 

2. Investiční akce na rok 2018 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo nové investiční akce na rok 2018. O 

tyto akce požádáme MHMP. 1. prioritní akce - Zpevnění obecních ploch – jde o 

úpravu ploch včetně oplocení a příjezdové komunikace k objektům souvisejících se 

zázemím technických budov o celkové výměře 2 700 m2. Požádáme o finanční 

příspěvek 7 500 000,- Kč.  

Další akcí je Výstavba nové mateřské školy  - jedná se o zpracování studie a 

projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy. Požádáme o finanční 

příspěvek 1 200 000,- Kč.  

 

Starosta informoval o průběhu probíhajících akcí. Půdní vestavba v budově 

v ulici V Oudolku je před dokončením.  Dostavba garáže u budovy hasičské zbrojnice 

je též před dokončením. Obě akce potřebují na úplné dokončení teplejší klimatické 

podmínky.  

Nově je připravena akce – zkvalitnění povrchu v prostoru FIT parku. 

Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení firmou TNT Consulting, s. r. o. na 

změnu povrchu – z kamínku na polyuretanový povrch.  

 

Další nová akce je schválená dotace ze Státního fondu životního prostředí na:  

Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany MČ Praha – Lochkov.  



 Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo vypsání výběrového řízení 

firmou TNT Consulting, s.r.o..  

 

Dále starosta informoval o zahájení akce – Kanalizace a povrchy komunikace Za 

Ovčínem, která je zpracována odborem OTV MHMP a bude zahájena na konci února.  

 

3. Nákup pozemku od Českomoravského cementu a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na 

nákup pozemku parc.č. 502/1 v k.ú. Lochkov o výměře 1 549m2 za cenu 1 495 370,- 

Kč dle znaleckého posudku od fi Českomoravský cement a. s.. Zastupitelstvo MČ 

Praha – Lochkov pověřilo starostu podpisem této smlouvy.  

 

4. GDPR  -  implementace systému ochrany osobních údajů 

Starosta informoval zastupitele o procesu zavedení této směrnice EU do řízení a práce 

související s ochranou osobních údajů při práci na úřadě.  

 

5. Cvičná dráha pro mladé hasiče 

Starosta informoval o jednání se zástupci hasičů – vedení dětí o potřebě vybudovat 

prostor pro nácviky útoku apod. aktivit v rámci hasičského sporu dětí.  Bude se hledat 

vhodný prostor a možnost zbudování cca 70 m dráhy na tréninky v rámci požárního 

sportu.  

   

6. Různé 

a) Darovací smlouva bez úplaty  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo přijetí bezúplatného daru 

(vybudovaná autobusová zastávka na parc. č. 740 v k. ú. Lochkov od pana Jiřího 

Zídka).   

 

b) Nápravná opatření k zabezpečení odstranění nedostatků v rámci 

kontrolních činností MHMP v období – 01 – 10/2017. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo se zprávou zpracovanou odborem 

kontrolních činností MHMP a seznámilo se s příkazem starosty k nápravě chyby – 

pozdní vystavení faktury za věcné břemeno).   

 

c) Ochrana ovzduší 

Starosta informoval o množících se stížnostech na nemožnost větrání a stále se 

zhoršující ovzduší. Stížnosti jsou na konkrétní majitele rodinných domů, kteří 

zamořují ovzduší nekvalitním spalováním či topením nekvalitním materiálem či tím že 

topí v nevyčištěných kotlech nebo nemají vyčištěné komíny. Jednotliví majitelé budou 

upozorněni a budeme doufat, že se tento stav zlepší.    

 

d) Mzdy zastupitelů                                                                                          

Starosta informoval o novém nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov 

schválilo výši odměn zastupitelů v její horní hranici.   



e) Smlouva na umístění nereklamních doplňků na sloupech veřejného 

osvětlení 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo a pověřilo starostu podpisem smlouvy 

na umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení – firma Trade 

Centre Praha a.s. na rok 2018. 

 

 

 

Zapsala: Vladimíra Schwabová               


