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

z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha  - Lochkov 
ze dne 6. 6. 2019 

 
 
 
1. Rozpočtová opatření za červen 2019 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo rozpočtová opatření za červen 2019 (rozpočtová 
opatření č. 8 - 10), jež jsou přílohou č. 1 k tomuto usnesení. 
 
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
 
2. Závěrečný účet MČ Praha – Lochkov za rok 2018 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo závěrečnou zprávu o hospodaření městské části 

Praha – Lochkov a příspěvkové organizace – Mateřské školy Praha – Lochkov za rok 2018.  

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 2018, 

Finanční vypořádání, Soupis bankovních výpisů, Daňové přiznání za rok 2018. 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 nedostatků. 

Hospodaření MŠ Praha – Lochkov skončilo v hlavní činnosti s výsledkem + 5,66 Kč 

a v doplňkové s hospodářským výsledkem + 18 967,-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 zprávou, vyslovilo 

Zastupitelstvo MČ Praha - Lochkov souhlas s celoročním hospodařením městské části Praha 

– Lochkov za rok 2018 s výhradami.  

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 

3. Záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 794 v k. ú. 
Lochkov – nová přečerpávací stanice kanalizace v ulici Za Ovčínem  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene 

na pozemek parc.č. 794 v k. ú. Lochkov pro společnost PREdistribuce a.s., a to za účelem 

položení 14metrů 1kV kabelového vedení na připojení přečerpávací stanice výtlačné 

kanalizace v ulici Za Ovčínem. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene je 3 500,- 

Kč. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.  

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
4. Záměr uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti na pozemek parc. 502/3 v k. ú. Lochkov 

- sociální zařízení pro řidiče BUS MHD v ulici Cementářská 
 Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo podepsání smlouvy o zřízení služebnosti na 
pozemek parc. č. 502/3 v k. ú. Lochkov pro společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost, a to na položení inženýrských sítí na stavbu „sociální zařízení pro řidiče BUS 
MHD“. Služebnost se zřizuje jako bezúplatná. Starosta je pověřen podpisem této smlouvy.  
 



Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
5. Vypsání výběrových řízení  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schvaluje vypsání výběrového řízení na akce: 

1. Volnočasové centrum – zbudování propojovacích cest ze zámkové dlažby 
2. Dokončení interiéru tělocvičny v budově čp. 188  

Vypsání soutěže bude prostřednictvím firmy PORSIS s.r.o..  
 
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
6. Různé 

a) Schválení grantů na podporu dětí v rámci kroužku v oblasti požární prevence 
a sportu 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo se žadateli o výše uvedený grant 

a odsouhlasilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000,- Kč Jednotce Sboru 

dobrovolných hasičů a 20 000,- Kč TJ Sokolu Lochkov. Finanční prostředky budou 

převedeny na jejich účty. 

Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6a) bylo schváleno 
  

b) Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 288/5 o výměře 64m2 pro Společenství 
pro dům U Sladovny 196, Praha 5-Lochkov, za účelem umístění kontejnerů na 
směsný odpad.  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo se žádostí o možný pronájem a prozatím 
než bude dobudováno volnočasové centrum v těsné blízkosti navrhovaného pronájmu, se 
rozhodlo nepodpořit tento záměr. Řešením se bude zabývat až po vybudování plotů 
a vjezdů na pozemek parc. č. 288/5 v k. ú. Lochkov.  

 
Pro 8 Proti 1 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6b) bylo schváleno 
 

c) Probíhající změny územního plánu hl. m. Prahy ve zkráceném režimu 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo uzavření první verze „Memoranda“ s investory, 
které se bude dále upřesňovat v návaznosti na probíhající upřesňování stavebních záměrů 
a požadavků městské části a dotčených orgánů v rozvojovém území vpravo od silnice Ke 
Slivenci a mezi naší MČ a V. Chuchlí.   

 
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6c) bylo schváleno 
 
 

Ing. Jiří R e n d l  
starosta 

 

 

Ověřovatelé: 

Karel Košař         Karel Pánek 


