
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - LOCHKOV 

 

U S N E S E N Í 

z 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha  - Lochkov 

číslo 25/2018  

 konaného dne 2.5.2018 

 

1. Úpravy rozpočtu za 04/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo úpravy rozpočtu za duben (dotace z MHMP), jež jsou 

přílohou č. 1 k usnesení 25/2018 – bod 1.  

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/bod 1 bylo schváleno. 
 

2. Závěrečný účet MČ Praha – Lochkov za rok 2017 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo závěrečnou zprávu o hospodaření městské části Praha 

– Lochkov a příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha – Lochkov za rok 2017 a schválilo 

jejich účetní závěrku k 31.12.2017.  

Závěrečný účet obsahuje podrobné tabulky s hodnocením příjmů a výdajů městské části, komentář, 

závěrečný účet z programu Ginis, všechny sestavy odevzdávané na MHMP, tzn. Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztrát, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o finančních tocích, Přehled 

o pohybu dlouhodobého majetku a Plnění rozpočtu za rok 2017, Finanční vypořádání, Soupis 

bankovních výpisů, Daňové přiznání za rok 2017. Oba subjekty předložily podrobné sestavy 

k inventarizaci majetku. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

MČ Praha – Lochkov zpracovaná odborem kontrolních činností MHMP. Ke zprávě byla přijata 

nápravná opatření k odstranění drobných nedostatků. Hospodaření MŠ Praha – Lochkov skončilo 

v hlavní činnosti s výsledkem 0,- Kč a v doplňkové s hospodářským výsledkem 21 017,-Kč. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov rozhodlo o ponechání těchto prostředků příspěvkové 

organizaci s tím, že tyto prostředky budou převedeny do rezervního fondu.  

Po důkladném seznámení se se zprávou vyslovilo Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov souhlas 

s celoročním hospodařením městské části Praha – Lochkov za rok 2017, a to bez výhrad.  

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/bod 2 bylo schváleno. 
 

3. Návrh změny územního plánu v části pozemku parc.č. 715 v k.ú. Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh na změnu Územního plánu 

sídelního útvaru hl.m. Prahy v části pozemku parc. č. 715 v k.ú. Lochkov na výstavbu rodinných 

domů. Návrh na změnu podala společnost United Artchitect Studio, s.r.o. na základě plné moci 

zastupující vlastníka pozemku parc.č. 715 v k.ú. Lochkov pana Otakara Ženíška. Zastupitelstvo MČ 

Praha – Lochkov pověřuje starostu podáním této změny na MHMP, a to na odbor územního rozvoje 

se souhlasným vyjádřením. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/bod 3 bylo schváleno. 
 

4. Pronájem části pozemku parc.č. 796 v k.ú. Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo pronájem části pozemku 

parc. č. 796 v k.ú. Lochkov, a to po vyvěšení záměru. Pověřilo starostu podpisem smlouvy s firmou 

Cetus Plus, a.s.. 

 Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/bod 4 bylo schváleno. 

 

 



 

5. Přesun dlouhodobé pohledávky z účtu 311 09 ve výši 37 835 Kč na 

podrozvahuZastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo přesunutí dlouhodobé pohledávky z 

účtu 311 09 ve výši 37 835,- Kč na podrozvahu. Jedná se o nevymožitelnou pohledávku na 

firmě Ignatia s.r.o., která je v úpadku. (Faktura z r. 2013 nezaplacený pronájem pozemku).   

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/bod 5 bylo schváleno. 
 

6. Přijetí darů od společnosti AŠ Autodoprava a KSK, a.s. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo přijetí daru od společnosti AŠ Autoopravna ve výši 

30 000,- Kč a od firmy KSK a.s. ve výši 10 000,- Kč. 

Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/bod 6 bylo schváleno. 
 

 

 

Ing. Jiří  R e n d l 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Filipová          František Wais 


