
Z á p i s 
z 10. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha - Lochkov 
ze dne 27. 11. 2019 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, František Wais, Martina Pelikánová, 
Ing. Václav Joudl, Karel Košař, Ing. Jana Filipová   
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
Omluven: M. Dlouhý 
Zapisovatelem pověřena Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Eva Filipová 
a Martina Pelikánová. 
 
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. Úprava rozpočtu  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtová opatření za listopad 
2019 (rozpočtová opatření č. 20), je přílohou č. 1 k usnesení. 

 
2. Financování investičních akcí  
Starosta informoval zastupitele o průběhu investičních akcí: 
a) Dokončení interiéru tělocvičny - starosta informoval zastupitele o vyúčtování akce, a to o 
vícepracích a méněpracích a podepsání dodatku ke smlouvě o dílo č.2/2019, kdy došlo k 
celkovému navýšení ceny o 134 461,- Kč bez DPH.   
 
b) Dodávka a montáž sportovní podlahy tělocvičny v objektu „ Sauny“  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo podepsání smlouvy o dílo č.3/2019 
na výše uvedenou akci za cenu 190 500,- Kč bez DPH. Zastupitelé se rozhodli použít podlahu 
z materiálu HERCULAN MF Blue 38 (8 +2), a to vzhledem k problémům po odkrytí stávající 
podlahy v objektu a k občasné vlhkosti v objektu, který tento materiál nevstřebává.  
 
3. Příprava rozpočtu na rok 2020 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh rozpočtu MČ Praha – 
Lochkov. Návrh obsahuje – návrh rozpočtu hlavní činnosti, návrh rozpočtu vedlejší 
hospodářské činnosti, střednědobý výhled do roku 2025 a podrobný výdajový rozpočet hlavní 
činnosti. Dále Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh rozpočtu naší 
příspěvkové organizace - Mateřské školy Praha – Lochkov a její střednědobý výhled do roku 
2025. Tyto dokumenty budou přílohou č. 2 k usnesení.   
 
4.  Různé:  
Zápis z 1.dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha - Lochkov  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo s výše uvedenou zprávou a bere ji na 
vědomí. Tato zpráva bude přílohou č. 3 k usnesení.  
 
 
 
 
 
 
V Lochkově dne 3.12. 2019                                           Zapsala: Vladimíra Schwabová 


