VÝPIS USNESENÍ
z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017
od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Lubomír Stehlík – člen rady města
Radek Hejna – člen rady města
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:

-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

11. ledna 2017

1.

Schválení programu 1. schůze rady města dne 11. ledna 2017

Rada města Loket
usnesením č. R1/1/2017
projednala a
schválila
program 1. schůze rady města dne 11. ledna 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 1. schůze rady města dne 11. ledna 2017
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 487/3, vodní plocha o výměře 62 m2, k.ú. Loket
dle GP č. 1470-173/2016
4. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“, na p.p.č.
715/37 a se zřízením sjezdu a přístupového chodníčku z p.p.č. 715/37 na p.p.č. 715/75,
k.ú. Loket
5. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a přístupový chodníček na
p.p.č. 715/75 o výměře 9,1 m2 pro p.p.č. 715/37, projekt „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č.
715/37“, k.ú. Loket
6. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 9,1 m2, sjezd a přístupový chodníček, projekt „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č.
715/37“, na p.p.č. 715/37, k.ú. Loket
7. Hlavní prohlídka mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 96/5 (u MVE) v k.ú. Údolí u Lokte
8. Hlavní prohlídka mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 535 a 536 v k.ú. Údolí u Lokte
9. Hlavní prohlídka mostu na Ostrov, k.ú. Loket
10. Žádost o povolení ke zvláštním užívání místní komunikace - vyhrazené parkování na části
místní komunikace III. třídy č. 8c, p.p.č. 97/1, Tyršovo náměstí, k.ú. Loket
11. Pořízení nového územního plánu města
12. Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
13. Multifunkční optická síť Loket
14. Vzdání se funkce ředitelky Základní školy Loket, okres Sokolov
15. Stanovení cen energií na rok 2017 služební byty
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16. Rozdělení stavby „Rekonstrukce ulic Rooseveltova, ul. Tovární, ul. Revoluční I. a II. etapa,
k.ú. Loket“ na dvě části
17. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 487/3, vodní plocha o výměře 62 m2,
k.ú. Loket dle GP č. 1470-173/2016
Rada města Loket
usnesením č. R2/1/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 487/3, vodní plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Loket dle
GP č. 1470-173/2016 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr prodeje zveřejnil.
4.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“, na
p.p.č. 715/37 a se zřízením sjezdu a přístupového chodníčku z p.p.č. 715/37 na p.p.č. 715/75,
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R3/1/2017
projednala a
schválila
stavebníkům manželům Františku a Evě Slámovým, **********, zastoupenými panem Ing. Janem
Bachelem, **********, záměr stavby „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“ na p.p.č. 715/37 a
zřízení sjezdu a přístupového chodníčku z p.p.č. 715/37 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket a to za
podmínky: že se dešťové vody ze sjezdu na p.p.č. 715/37 budou vsakovat do p.p.č. 715/37 a
stavebníci uzavřou s městem Loket smlouvu o zřízení o zřízení pozemkové služebnosti cesty
k části p.p.č. 715/75 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
5.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a přístupový chodníček
na p.p.č. 715/75 o výměře 9,1 m2 pro p.p.č. 715/37, projekt „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č.
715/37“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R4/1/2017
projednala a
schválila
manželům Františku a Evě Slámovým, **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty,
sjezd a přístupový chodníček na p.p.č. 715/75 o výměře 9,1 m2 pro p.p.č. 715/37, projekt
„Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“, vše v k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 3 000 Kč a příslušné DPH to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, uzavřou
žadatelé, vlastníci pozemku p.p.č. 715/37, s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a přístupový chodníček na
p.p.č. 715/75 pro p.p.č. 715/37 v k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavřou s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou, p.p.č. 715/75 o výměře 9,1 m2, za cenu podle pravidel města
Loket, datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dnem ukončení nájemní smlouvy
budou právní účinky vkladu věcného břemene (služebnosti),
c) uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 1/2013 za užívání veřejného
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prostranství a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
6.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 9,1 m2, sjezd a přístupový chodníček, projekt „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č.
715/37“, na p.p.č. 715/37, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R5/1/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
9,1 m2, sjezd a přístupový chodníček, projekt „Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“, na p.p.č.
715/37, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
7.

Hlavní prohlídka mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 96/5 (u MVE) v k.ú. Údolí u Lokte

Rada města Loket
usnesením č. R6/1/2017
projednala a
schválila
hlavní prohlídku mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 96/5 (u MVE) v k.ú. Údolí u Lokte ze dne
30. 11. 2016 provedenou firmou Pontika s.r.o., K. Vary, Sportovní 4 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil odstranění zjištěných závad uvedených v hlavní
prohlídce mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 96/5 (u MVE) v k.ú. Údolí u Lokte a po ukončení prací
požadoval protokolární předání odstraněných závad.
8.

Hlavní prohlídka mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 535 a 536 v k.ú. Údolí u Lokte

Rada města Loket
usnesením č. R7/1/2017
projednala a
schválila
hlavní prohlídku mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 535 a 536 v k.ú. Údolí u Lokte ze dne
30. 11. 2016 provedenou firmou Pontika s.r.o., K. Vary, Sportovní 4 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil odstranění zjištěných závad uvedených v hlavní
prohlídce mostu přes Dlouhou stoku k p.p.č. 535 a 536 a po ukončení prací požadoval protokolární
předání odstraněných závad.
9.

Hlavní prohlídka mostu na Ostrov, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R8/1/2017
projednala a
schválila
hlavní prohlídku mostu na Ostrov v k.ú. Loket ze dne 30. 10. 2016 provedenou firmou Pontika
s.r.o., K. Vary, Sportovní 4 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil odstranění zjištěných závad uvedených v hlavní
prohlídce mostu na Ostrov a po ukončení prací požadoval protokolární předání odstraněných
závad.
10.
Žádost o povolení ke zvláštním užívání místní komunikace - vyhrazené parkování na
části místní komunikace III. třídy č. 8c, p.p.č. 97/1, Tyršovo náměstí, k.ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R9/1/2017
projednala a
schválila
podat žádost o povolení ke zvláštnímu užívání části místní komunikace na části místní komunikace
III. třídy č. 8c, p.p.č. 97/1, Tyršovo náměstí, k.ú. Loket, z důvodu vyhrazeného parkování pro jeden
osobní automobil „1 x LÉKAŘ“, plocha 12 m2, na dobu od 21. 2. 2017 do 21. 2. 2018, a to na
Městském úřadu Loket, u silničního správního úřadu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil podání žádosti.
11.

Pořízení nového územního plánu města

Rada města Loket
usnesením č. R10/1/2017
projednala
návrh na pořízení nového územního plánu města Loket a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket pořídit nový územní plán města Loket.
12.

Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Rada města Loket
usnesením č. R11/1/2017
projednala a
schválila
Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
ukládá
tajemníkovi městského úřadu, aby je vydal s účinností od 15. 1. 2017.
13.

Multifunkční optická síť Loket

Rada města Loket
usnesením č. R12/1/2017
projednala a
vzala na vědomí
dokumentaci předprojektové přípravy multifunkční optické sítě v Lokti a
pověřuje
starostu města, aby pokračoval v dalších jednáních.
14.

Vzdání se funkce ředitelky Základní školy Loket, okres Sokolov

Rada města Loket
usnesením č. R13/1/2017
projednala a
vzala na vědomí
oznámení Mgr. Gerty Míkové, kterým se ke dni 31. 7. 2017 vzdává místa ředitelky Základní školy
Loket, okres Sokolov a
ukládá
tajemníkovi MÚ, aby zahájil přípravu k vyhlášení konkurzního řízení.
15.

Stanovení cen energií na rok 2017 služební byty

Rada města Loket
usnesením č. R14/1/2017
projednala a
schválila
návrh stanovení cen energií na rok 2017 pro služební byty pana Zdeňka Demetera, paní Edity
Pavlíčkové a paní Martiny Vyhnálkové, dle přílohy.
16.
Rozdělení stavby „Rekonstrukce ulic Rooseveltova, ul. Tovární, ul. Revoluční I. a II.
etapa, k.ú. Loket“ na dvě části
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Rada města Loket
usnesením č. R15/1/2017
projednala a
schválila
návrh na rozdělení stavby „Rekonstrukce ulic Rooseveltova, ul. Tovární, ul. Revoluční I. a II. etapa,
k.ú. Loket“ na dvě části: 1. část - rekonstrukci Rooseveltovy ulice a 2. část - rekonstrukci ul.
Tovární a ul. Revoluční I. a II. etapa s tím, že probíhající řízení o umístění stavby bude dokončeno
pouze pro 1. část stavby a na druhou část stavby bude požádáno o vydání samostatného
rozhodnutí o umístění stavby.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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