
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - LOCHKOV 

 

U S N E S E N Í 

z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha  - Lochkov 

číslo 10/2016 

konaného dne 9. 3. 2016 

 

 
 

1. Slib zastupitelů 

Zastupitelstvo konstatuje, že všichni přítomní zvolení zastupitelé složili opětovně - ústně 

i písemně slib v souladu s ustanovením § 50, odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m.  Praze, 

a ve znění rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 201/2015/2015-25 ze dne 

7. 1. 2016 (viz příloha č. 1) 

  
 

2. Inventarizace za rok 2015 

Zastupitelstvo bere na vědomí, a schvaluje zprávu o provedení inventarizace přednesenou 

předsedou inventarizační komise v MČ Praha – Lochkov a v  příspěvkové organizaci - 

Mateřské škole Praha – Lochkov. Součástí zprávy jsou tabulky a kompletní rozbory 

jednotlivých účtů.  

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 2 bylo schváleno. 
 

3. Odpisový plán na rok 2016  

Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán na rok 2016 (tabulka zpracovaná v programu Ginis). 

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 3 bylo schváleno. 
 

4. Prodloužení smlouvy na byt v budově čp. 188 - O. Hasákovi o 1 rok 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v budově čp. 188 Ondrovi 

Hasákovi o 1 rok na adrese K Lahovské čp. 188. 

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 4 bylo schváleno. 
 

5. Prodloužení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 502/3 a skladovací haly stávajícímu 

nájemci - firmě JIMI Dlouhý s.r.o., a to o dalších 20 let 

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 502/3 

a skladovací haly stávajícímu nájemci – firmě JIMI Dlouhý s.r.o. na dalších 20 let, tj. od 1. 7. 

2016 do 1. 7. 2036. 

 

 Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 

 Usnesení č. 10/ bod 5 bylo schváleno. 
 

6. Pověření starosty k prodlužování smluv na byty o jeden rok automaticky pro stávající 

nájemce, a to při řádné úhradě a řádném užívání bytu.  



Zastupitelstvo pověřuje starostu k prodlužování nájemních smluv na byty vždy o 1 rok pro 

stávající nájemce v případě řádné úhrady nájemného a stanovených poplatků a řádného, 

bezproblémového užívání bytu. 

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 6 bylo schváleno. 
 

7. Smlouva o výpůjčce č. 3/0087/2016/V – prodloužení s firmou Eltodo-Citelum s. r. o., 

umístění tabulí MČ Praha – Lochkov – bezplatně.   

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 3/0087/2016/V na umístění informačních tabulí 

nekomerčního charakteru (MČ Praha – Lochkov). Tato smlouva je na dobu určitou, a to do 

31. 12. 2016. 

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 7 bylo schváleno. 
 

 

8. Záměr pronajmout část pozemku 288/6 v k. ú. Lochkov o výměře cca 12 m2 pro 

Společenství pro dům U Sladovny 196 – Praha 5 – Lochkov, a to na umístění kontejnerů 

na odpady. 

Zastupitelstvo schvaluje záměr pronajmout část pozemku 288/6 v k. ú. Lochkov o výměře cca 

12 m2 pro Společenství pro dům U Sladovny 196 – Praha 5 – Lochkov na umístění kontejnerů 

na odpady. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou, za 

cenu 100,- Kč/ m2 ročně. Výměra bude upřesněna po vybudování prostoru na umístění 

kontejnerů výše uvedeným subjektem.    

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 8 bylo schváleno. 

  
 

9. Investiční akce 

a) výměna kotle v čp. 188  

Zastupitelstvo schvaluje objednání prací u firmy P. Šťastného za cenu 45 176,40 Kč bez DPH. 

Faktura bude upřesněna dle použitého materiálu. 

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 9a bylo schváleno. 

 

  

b) zateplení budovy čp. 187 

Zastupitelstvo schvaluje zadání investiční akce ve vlastní režii. Nákup materiálu v režii MČ a práci 

formou smluvních vztahů ( OSVČ – faktura či dohodou o provedení práce).  

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 9b bylo schváleno. 

 

 

 

 

c) zadání úprav na odvětrání šaten v prostorách budovy čp. 188 – šatny TJ Sokola 

Lochkov – požadavek hygieniky k rekolaudaci 



Zastupitelstvo schvaluje zadání úprav na odvětrání šaten v prostorách budovy čp. 188 – 

šatny TJ Sokola Lochkov, a to dle nabídky firmě KSK vzduchotechnika za cenu 38 560,-Kč 

bez DPH. Faktura bude též upřesněna dle použitého materiálu.  

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 9c bylo schváleno. 
 

 

10. Různé 

a) úpravy rozpočtu 03/2016 

Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu za březen 2016 a jsou přílohou č. 2 k tomuto 

usnesení.  

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 10a bylo schváleno. 
 

b) vyvěšení tibetské vlajky 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2016. 

 

 Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 10/ bod 10b bylo schváleno. 

 
 

------------ 

 

 

Ing. Jiří  R e n d l 

starosta 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

Ing. Jana Filipová           Ing. Zdeněk Kubička 


