
Z á p i s 
z 29. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha-Lochkov 
ze dne 16.12.2021 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, František Wais, Martina Pelikánová, Karel 
Košař, Karel Pánek, Ing. Václav Joudl 
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
Omluveni: Ing. Jana Filipová, Miroslav Dlouhý 
 
Zapisovatelem pověřena Bc. Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – 
František Wais, Ing. Václav Joudl. 
Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní 
zastupitelé souhlasili s navrženým doplněným programem. 
  
Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  
 
1. Úpravy rozpočtu za prosinec 2021  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 17,18 a 19, 
které jsou přílohou č. 1 k usnesení č. 29/2021.   
  
2. Schválení rozpočtu MČ Praha – Lochkov na rok 2022 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočet na rok 2022 s příjmy ve 
výši 7 645 tis. Kč a výdaji 7 645 tis. Kč. (příloha č. 2 k tomuto usnesení). Zastupitelstvo dále 
schvaluje plán VHČ s výnosy ve výši 2 014 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 2022 – 2027 (příloha č. 4 
k tomuto usnesení).  
 
3. 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. 
 
4. Zpráva z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha – Lochkov za 

období od 1.1.2021 – 30.9.2021 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo s výše uvedenou zprávou zaslanou odborem 
kontrolních činností MHMP. Při 1. dílčím přezkoumání hospodaření MČ nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  
 

5. Námitka k návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR HMP a dokumentaci VVURÚ  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo se zpracovanou námitkou k Aktualizaci č. 5 
ZÚR HMP a dokumentaci VVURÚ a pověřilo starostu jejím podáním na MHMP.  

 
6. Strategická vize rozvoje Lochkova  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo se zpracovanou strategickou vizí rozvoje 
naší městské části a souhlasí s ní.  
 
7. Schválení záměru  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo vyvěšení záměru pro společnost 
PREdistribuce, a.s., a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene z důvodu uložení kabelového vedení 1 kV na pozemcích parc. č. 709, 711 
v k.ú. Lochkov.-  
 
8. Různé  
8.1. Starosta informoval zastupitele o podané výpovědi ze smlouvy od Michaela Jeníka 
a Radka Typlta na prostory nad klempířskou dílnou (V Oudolku čp. 187).  S tím souvisí 



i žádost pronajímatelů o možnost snížení nájemného. Tímto bodem se bude 
zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání.   
 
8.2. Nákup nových vrat do haly, na adrese K Lahovské čp. 229 – Zastupitelé vybrali 
firmu GAR-TECH Jindřicha Koláře za cenu 143 759,70 Kč bez DPH. 
 
8.3.Výstavba nové Mateřské školy – firma požádala o prodloužení termínu 
k dokončení 1. etapy, a to do 31.5.2022. Starosta je pověřen uzavřením dodatku 
s prodlouženým termínem. 
 
8.4. Návrh smlouvy na pronájem pozemku 276/17 v k.ú. Lochkov 
Pražská zemědělská s.r.o. zastoupená JUDr. Jaromírem Beránkem po jednání na 
našem úřadě nám doručila nově zpracovanou nájemní smlouvy na pozemek před 
úřadem uvnitř areálu bývalého státního statku s vyměřeným nájemným 40 000,- Kč 
měsíčně. Zastupitelstvo po jednání navrhlo p. Beránkovi nájemné v možnostech naší 
MČ, a to ve výši 5 000,- Kč měsíčně. Vzhledem k vývoji si budeme muset počkat na 
výsledek, ale může se stát, že vrata do areálu budou uzavřena a přístup k úřadu a do 
mateřské školy bude jen zezadu ulicí Za Ovčínem, tak, jak se již v minulosti několikrát 
stalo.  
Tento přístup pak bude muset být jen pěšmo, protože šíře komunikace neumožňuje 
obousměrný provoz a nelze se otočit. Situaci komplikuje i současná výstavba nové 
mateřské školy. Závoz materiálu se podařilo domluvit s jiným majitelem pozemku za 
lofty, a to ulicí U Sladovny. I zde bude platit omezení, přístup bude umožněn jen 
z důvodu stavební činnosti k výstavbě MŠ.  
 
8.5. Ocenění pro vedení MČ - Na závěr zasedání zástupce SDH Praha – Lochkov 
Ladislav Dolejší předal p. starostovi a p. místostarostce medaili a ocenění čestný člen 
HZS Praha – Lochkov. Toto ocenění bylo uděleno za podporu požárního sportu hlavně 
při práci s mládeží a za snahu při realizaci běžecké požární dráhy.   
SDH Praha – Lochkov též pozval vedení MČ na 131. valnou hromadu konanou dne 
8.1.2022 v prostorách sálu čp. 188.  
 
Na závěr starosta popřál zastupitelům a veřejnosti krásné prožití vánočních svátků 
a pohodový rok 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Vladimíra Schwabová   


