
 

Zápis  

z 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov 

číslo 21/2017 

konaném dne 15.11.2017 

 

 

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

Miroslav Dlouhý, Ing. Jana Filipová, Tajemnice Bc. V. Schwabová   

 

Omluveni: Josef Špánik, Ing. Ladislav Smutný  

 

Zapisovatelkou pověřena V. Schwabová  

ověřovateli byli zvoleni – Ing. Jana Filipová, Karel Košař. 

 

Zasedání zahájil starosta Ing. Jiří Rendl. Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno 

minutou ticha a vzpomínkou na zesnulého zastupitele a našeho kamaráda Ing. Zdeňka 

Kubičku, který náhle zemřel dne 11.11.2017. 

 

Dále přítomní poslanci jednohlasně odsouhlasili navržený doplněný program.   

 

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov: 

 

1. Úpravy rozpočtu 10-11/2017 

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

říjen - listopad (dotace z MHMP + vlastní úpravy), jež jsou přílohou č. 1 k usnesení 

č.21/2017 – bod 1. 

 

2. Ustanovení inventarizační komise 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo složení inventarizační 

komise k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy 

za rok 2017: 

Předsedkyně - Eva Filipová 

Členové:       - Vladimíra Schwabová 

- František Wais 

 

3. Investiční akce – výběrová řízení 

a) „Zateplení a oprava stropu nad prostory MŠ“ 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo, a na základě doporučení výběrové 

komise schválilo k provedení realizace této akce firmu TIGNUM s.r.o., Lhotka 

u Berouna, 266 01 Chýňava, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu (325 792,-Kč bez 

DPH), a splnila podmínky VŘ. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 



b) „Půdní vestavba ul. V Oudolku čp. 187“ 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo, a na základě doporučení výběrové 

komise schválilo k provedení realizace této akce firmu Stavby Smutný s.r.o. 

Pernerova 36/2, 186 00 Praha 3, která nabídla nabídkovou cenu (1 309 602,31Kč bez 

DPH), a splnila podmínky VŘ. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

c) „Dodávka systému Fitness prvků – FIT PARK PRAHA“ 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo, a na základě doporučení výběrové 

komise schválilo k provedení realizace této akce firmu ONYX wood spol. s r.o., která 

nabídla nejnižší nabídkovou cenu (598 325,- Kč bez DPH), a splnila podmínky VŘ. 

Pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

4. Různé 

a) Souhlas s uložením kabelu 

 Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo žádost firmy T-

Mobile Czech Republic a.s. o uložení optického kabelu na pozemku parc.č. 707 v k.ú. 

Lochkov. Jedná se o doplnění jednoho pozemku k již vydanému souhlasnému 

vyjádření z roku 2010 na akci „ Rozšíření optické sítě PRAGONET na území 

Slivence, Lochkova a Radotína, Prahy 5 a Prahy 16“ 

 

 

Zapsala: Vladimíra Schwabová               


