
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - LOCHKOV 
U S N E S E N Í 

z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha  - Lochkov 
ze dne 2. 6. 2020 

 
 
 

1.  Úpravy rozpočtu za květen 2020 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtové opatření za 

květen 2020 (rozpočtové opatření č. 8), které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení. 

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Závěrečný účet za rok 2019 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření 

městské části Praha – Lochkov a příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha – 

Lochkov za rok 2019.  

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 2019, Finanční vypořádání, Soupis bankovních výpisů, 

Daňové přiznání za rok 2019. 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 1,57 Kč a v doplňkové 

s hospodářským výsledkem 20 759,-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 2019 

s výhradami.  

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

3. Zadání výběrového řízení na investiční akci „Cvičná hasičská běžecká dráha“ 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo zadání výběrového řízení 

na cvičnou hasičskou dráhu firmě PORSIS VZ s.r.o. a schválilo členy komise pro 

otevírání obálek:  



Ing. Jiří Rendl, Karel Pánek, Ing. Václav Joudl, Vladimír Dolejší, Karel Košař, Miroslav 

Dlouhý, Ing. Eduard Veselík.  

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4. Rezervační program na kurt a tělocvičnu 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo nákup SW programu na 

rezervační systém použitelný pro tenisový kurt a tělocvičnu v čp. 188 prozatím 

v demoverzi od firmy CaberNet SW, s.r.o., Rejchova 4984/5, 586 01 Jihlava za cenu 

2000,- Kč bez DPH a měsíční poplatek 100,- Kč.  

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4a bylo schváleno 

 
 
 
 
 

Ing. Jiří R e n d l  v.r. 
starosta 

 
 
 

Ověřovatelé: 
 

    Karel Košař  v.r.                                                                                 Karel Pánek  v.r. 
 


