
Z á p i s 
z 9. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha - Lochkov 
ze dne 6. 11. 2019 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, František Wais, Martina Pelikánová, 
Ing. Václav Joudl, Karel Košař, M. Dlouhý, Ing. Jana Filipová   
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
 
Zapisovatelem pověřena Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Karel Košař 
a Václav Joudl. 
 
Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov, Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní poslanci 
souhlasili s navrženým upraveným programem. 
  
Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  
 
1. Průběh investičních akcí  
Starosta informoval zastupitele o průběhu investičních akcí: 

- Dokončení interiéru tělocvičny - stavba bude dokončena k 30. 11. 2019.   
- Výsadba stromů – Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo nákup 

stromů od firmy Arboeko, s.r.o., a to v počtu 120 kusů stromů za cenu 444 889,- Kč 
(akce je hrazena z dotace MHMP). Dále schválilo výběr dodavatele na výkopové práce 
firmu Jaroslav Janáček - STAVISO s.r.o. a na výsadbu  OSVČ - Jan Vraný a Stanislav 
Mašek. 

 
2. Informace ke změnám územního plánu HMP 
Starosta informoval zastupitele o jednáních na Magistrátu hl. m. Prahy o možnosti schválení 
pořizovaných změn na území naší městské části.  
 
4.  Záměr pronajmout oddělený pozemek z parc.č. 275/8, a to pozemek parc.č. 275/11 
o výměře 241m2  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo pronajmout výše uvedený pozemek 
Michalovi Filípkovi za cenu 12 060,- Kč/rok s platností od 7.11.2019 a měsíční platbou 1005,- 
Kč od 1.1.2020. Platba za zbytek roku 2019 je ve výši 1 816,- Kč a bude splacena jednorázově 
do konce roku 2019. Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov pověřilo starostu podpisem této 
smlouvy. 
 
5. Přijetí daru – příspěvková organizace Mateřská škola Praha - Lochkov  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo přijetí finančního daru pro 
Mateřskou školu Praha-Lochkov ve výši 10 000,- Kč od paní Štěpánky Chříbkové.  
 
 
6. Různé:  
a) Žádost  o svěření majetku – rodinný dům čp. 40 a parc. č. 309 a parc. č. 311 v ulici 
K Lahovské 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo zaslat na MHMP žádost o svěření 
majetku z hlavního města Prahy na naši městkou část, a to nemovitost čp. 40 (parc.č.309) 
a přilehlý pozemek parc. č. 311 v k.ú. Lochkov. 
b) poskytnutí příspěvku na obědy pro 2 lochkovské děti  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo poskytnutí finančního příspěvku na 
obědy pro 2 lochkovské děti ve výši 3 328,- Kč ZŠ a MŠ Praha – Slivenec.  
 
 



c) Limitované přísliby na nákup provozních prostředků  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo limitované přísliby pro zaměstnance 
p. Petříčka, zástupkyni starosty Evu Filipovou a velitele JSDH Praha – Lochkov p. Karla Pánka 
na nákup provozních věcí a pověřilo starostu vydáním příslušné směrnice. 
d) Inventarizační komise  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo složení inventarizační komise ve 
složení Eva Filipová, Vladimíra Schwabová, Martina Pelikánová, Ing. Jana Filipová a František 
Wais.  
e) Valorizace nájmů  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo, že v roce 2020 neproběhne 
valorizace nájmů. 
f) Vymáhání náhrady škody  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo škodní událost - při sekání křovinořezem došlo 
k poškození okna jednoho z domů zaměstnancem úřadu. Vzhledem ke spoluúčasti naší 
městské části Praha – Lochkov jsme zaplatili 2 500,- Kč z našich finančních prostředků. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov rozhodlo, že tuto částku nebude vyžadovat, neboť škoda 
vznikla nezaviněně odlétnutím kamene od křovinořezu a zaměstnanec vznik škody nemohl 
nijak ovlivnit ani jí předejít.  
g) Zrušení účtu Fondu rozvoje a rezerv a převedení finančních prostředků na hlavní účet 
MČ Praha - Lochkov 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo na doporučení auditorské skupiny Magistrátu 
hl. m. Prahy zrušení tohoto účtu a přeposlání finančních prostředků na hlavní účet městské 
části. Jedná se o částku 8 158,70 Kč. Zrušení proběhne k 1.12.2019. 
h) Vítání občánků 
Vítání občánků proběhne 25.11. 2019 v prostorách knihovny na adrese Cementářská 8, 
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1 000,- Kč na jedno dítě. Rodičům budou předány 
poukázky v této výši k výběru zboží ve firmě Špuntik cz, Věštínská 1611/19 v Radotíně.  
ch) Rozsvěcení vánočního stromu  
Rozsvěcení vánočního stromu proběhne 30.11.2019 v prostorách parku za knihovnou. 
Podávat se bude občerstvení (bábovky a nápoje za finančního příspěvku městské části 
a sponzorů). 
i) Vánoční posezení se seniory  
Dne 17.12.2019 od 15. hodin proběhne v budově čp. 188 u sportoviště tradiční setkání 
s našimi seniory. Při dobré jídle a veselé zábavě se těšíme na hudební skupinu Třehusk. 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup občerstvení a drobných dárků. 
j) Úprava výše finančního příspěvku na dárkové balíčky pro jubilanty 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu finančního příspěvku na 450,- až 550,- pro 
dárkové balíčky určené jubilantům, schválené původně ve výši 500,- na 2. zasedání 
zastupitelstva dne 30.10.2018, usn. č. 7 písm. e, bod I.,   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Lochkově dne 6.11. 2019                                           Zapsala: Vladimíra Schwabová 


