
 

Zápis  

z 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov 

číslo 28/2018 

konaném dne 19. 9. 2018 
 

 

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

Ing. Jana Filipová, Miroslav Dlouhý, Ing. Ladislav Smutný  

 

Tajemnice Bc. V. Schwabová   

 

Omluveni: Josef Špánik  

 

Zapisovatelkou pověřena V. Schwabová  

Ověřovateli byli zvoleni – Eva Filipová, Miroslav Dlouhý 

 

Zasedání zahájil starosta Ing. Jiří Rendl. Přítomní poslanci jednohlasně odsouhlasili 

navržený doplněný program.   

 

 

1.  Úpravy rozpočtu za 09/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo úpravy rozpočtu za 

měsíc září, jež jsou přílohou č. 1 k usnesení 28/2018 – bod 1.  

 

2. Investiční akce 

Starosta informoval o průběhu investiční akce – Vybudování volnočasového centra 

Praha – Lochkov, U Sladovny. Dále o dokončení rekonstrukce budovy V Oudolku 

čp.187 a o průběhu dostavby hasičské zbrojnice. Dále zastupitele seznámil se studií 

stavby nové mateřské školy. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo 

a schválilo zadání výběrového řízení na výběr projektanta na stavbu nové mateřské 

školy na školkové zahradě prostřednictvím firmy PORSIS s.r.o. a pověřilo starostu 

jednáním se zástupcem firmy a vypsáním výběrového řízení.  

 

3. Informace k volbám do Zastupitelstev obcí a do Senátu PČR 

Starosta informoval o organizačním zajištění voleb do Zastupitelstev obcí a do 

Senátu PČR a zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov vzalo informaci na vědomí. 

 

4. Záměr zřízení smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 283/3, 

319/93, 707, 709 a 711 v k.ú. Lochkov za úplatu dle znaleckého posudku 

pro firmu T-Mobile Czech Republic a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo záměr zřízení výše 

uvedené smlouvy s firmou T- Mobile Czech Republic a.s., a to za úplatu dle 

znaleckého posudku.  

 



5. Zhodnocení volebního období 2014 – 2018 

Starosta informoval o průběhu celého volebního období, zhodnotil práci 

zastupitelstva a vyhodnotil volební program, který si zastupitelé dali v roce 2014. 

Poděkoval za práci zastupitelům, kteří se rozhodli s námi do dalšího volebního 

období již nekandidovat.  

 

6. Různé: 

a) Schválení grantů na podporu dětí v rámci kroužku v oblasti požární 

prevence a sportu 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo se žadateli o výše uvedený grant 

a odsouhlasilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 12 500,- Kč Sboru 

dobrovolných hasičů a 12 500,- Kč TJ Sokolu Lochkov.  

b) Podepsání dodatku ke smlouvě s firmou Koutecký s.r.o. na odebírání 

odpadního textilu pro nový kontejner poskytnutého z dotace SFŽP.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo dodatek ke smlouvě a pověřilo   

starostu podpisem smlouvy. 

c) Smlouva o bezúplatném převodu správy svěřeného majetku  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo podepsání smlouvy 

o bezúplatném převodu svěřeného majetku s MČ Praha 12 na speciální automobil – 

cisternovou automobilovou stříkačku, tovární značky CAS 32 T typ TATRA T 

815, registrační značka AO 83-91, a to pro potřeby našeho sboru dobrovolných 

hasičů.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Vladimíra Schwabová               


