
 

Zápis  

z 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov 

číslo 26/2018 

konaném dne 27.6.2018 
 

 

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

Ing. Jana Filipová, Miroslav Dlouhý 

Tajemnice Bc. V. Schwabová   

 

Omluveni: Josef Špánik, Ing. Ladislav Smutný  

 

Zapisovatelkou pověřena V. Schwabová  

Ověřovateli byli zvoleni – František Wais, Karel Košař 

 

Zasedání zahájil starosta Ing. Jiří Rendl. Dále přítomní poslanci jednohlasně 

odsouhlasili navržený doplněný program.   

 

1. Úpravy rozpočtu za 05 + 06/2018 

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

a červen, jež jsou přílohou č. 1 k usnesení 26/2018 – bod 1.  

 

2. Počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Lochkov na volební období 2018 - 

2022 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo návrh starosty na stanovení počtu členů 

pro volební období 2018 – 2022 na 9 (slovy devět) členů.  

 

    3.  Investiční akce – zadání výběrových řízení  

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo zadání výběrových řízení na akci - 

Vybudování volnočasového centra Praha – Lochkov, U Sladovny a na akci Výstavba 

nové MŠ (PD), a to po zpracování studie firmě TNT Consulting, s.r.o.. 

1. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov schválilo zadání studie třítřídní mateřské 

školy panu Ing. arch. Jiřímu Hospodkovi s cenou do 50 000,- Kč. 

 

 4.  Návrh změny územního plánu v k.ú. Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh na změnu územního 

plánu Ing. Kamila Hoštáka. 

I. návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „ÚPSÚ 

HMP“) na pozemcích parc. č. 724/1; 724/2; 725 vše v k. ú. Lochkov; 

II. požaduje podmínit tuto změnu v území zpracováním územní studie, a to na 

náklady žadatele o změnu ÚPSÚ; 

III. ukládá starostovi postoupit podaný návrh na změnu včetně tohoto usnesení 

příslušnému orgánu územního plánování zkráceným postupem, tj. Odboru územního 

rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. 



 

5. Návrh změny územního plánu v k.ú. Lochkov 

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

plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy na pozemcích parc. č. 204, 211, 212 a části 

pozemku parc. 206 v k.ú. Lochkov změna funkční plochy na OB - čistě obytné. Návrh 

na změnu podala paní Veronika Pinkasová - vlastník pozemku. Zastupitelstvo MČ 

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

územního plánování zkráceným postupem, tj. Odboru územního rozvoje Magistrátu 

hl. m. Prahy. 
 

6. Návrh změny územního plánu v k.ú. Lochkov 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh na změnu územního 

plánu z podnětu Městské části Praha – Lochkov: 

I. návrh na změnu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „ÚPSÚ 

HMP“) na pozemcích parc. č. 715; 716; 854 a části 717 vše v katastrálním 

území Lochkov; 

II. ukládá starostovi postoupit podaný návrh na změnu včetně tohoto usnesení 

příslušnému orgánu územního plánování zkráceným postupem, tj. Odboru územního 

rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

7. Oprava vozu LIAZ 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo zadání opravy hasičského 

vozu firmě Požární technika – KOMET s.r.o. za cenu nejvýše 288 500,- Kč bez DPH 

s detailním vyúčtováním faktury.   

 

8. Přijetí daru 

Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo přijetí daru na akci 

Lochkovské slavnosti od firem – Leoš Matějovský ve výši 2 000,- Kč, JIMI Dlouhý 

s.r.o. ve výši 5 000,- Kč, PN Auto ve výši 2 000,- Kč, Bui Van Ling ve výši 2 000,- 

Kč a od firmy Českomoravský cement a.s., ve výši 150 000,- Kč na ekologické účely.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Vladimíra Schwabová               


