VÝPIS USNESENÍ
z 2. schůze rady města, která se konala dne 25. ledna 2017
od 09:00 hodin do 10:38 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:

25. ledna 2017

Schválení programu 2. schůze rady města dne 25. ledna 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R16/2/2017
projednala a
schválila
program 1. schůze rady města dne 25. ledna 2017 takto:
Zahájení
Schválení programu 2. schůze rady města dne 25. ledna 2017
Kontrola usnesení
Záměr pronájmu pozemku p. č. 661, ostatní plocha o výměře 176 m2, k. ú. Loket
Prodej pozemku p. č. 951/46, ostatní plocha o výměře 153 m2 v k.ú. Nadlesí dle GP č. 2305538/2016
5. Prodej pozemku KN p.p.č. 2479/1, vedeného ve zjednodušené evidenci jako p. p. č. 673
PK, druh pozemku orná půda, části o výměře 184 m2 a KN p. p. č. 2479/4, druh pozemku
orná půda, části o výměře cca 111 m2, stavba: „Chodov, Vintířovská ul. - chodník, veřejné
osvětlení, odvodnění“, k.ú. Dolní Chodov
6. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 15) ze dne 25. 06. 2001
7. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 31) ze dne 22. 06. 2004
8. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 163) ze dne 16. 05. 2012
9. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 166) ze dne 20. 06. 2012
10. Pacht pozemku p. č. 426/1, 417/1, 233/1, 305/1, 306/1, 309/3, vše k.ú. Hory u Jenišova,
p.č. 1230 a 1272 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a p.č. 3589 a 3592 v k.ú. Horní Slavkov formou
dodatku č. 9 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi městem
Loket a Loketskými městskými lesy s.r.o.
11. Návrh darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, p.o. a městem Loket, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
12. Uplatnění inflace za rok 2016 ve výši 0,7 % u nájemních smluv
13. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu s přípojkami
inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, na p.p.č. 715/41, a
se zřízením sjezdu a přístupového chodníku z p.p.č. 715/41 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
14. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a přístupový chodník na p.p.č.
715/75 o výměře 18,20 m2 pro p.p.č. 715/41, stavba „Novostavba rodinného domu s
1.
2.
3.
4.
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přípojkami inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, k.ú. Loket
15. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 18,20 m2, vybudování sjezdu a přístupového chodníku, stavba „Novostavba
rodinného domu s přípojkami inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad
Hájovnou“, k.ú. Loket
16. Žádost o souhlas s umístěním dopravního značení č. B 29 „Zákaz stání“, č. E 8a a č. E 8c
„Začátek“ a „Konec úseku“ na části MK III. třídy 70c p.p.č. 681/2, k. ú. Loket
17. Žádost o udělení práva provést stavbu „Technické zázemí LÚ Rájec“ na p.p.č. 299, k.ú.
Rájec u Černavy
18. Návrh vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pro provedení akce „Celoplošná oprava
krytu vozovky v ulici Sportovní - Loket“, k.ú. Loket
19. Návrh vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pro provedení akce „Loket ZŠ T.G.M oprava učeben a kabinetů - ETAPA II“, k.ú. Loket
20. Schválení technického dozoru při provádění akce „Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti“,
k.ú. Loket
21. Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro
rok 2017 – Autobusy Karlovy Vary, a.s.
22. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní
školy Loket, okres Sokolov, příspěvkové organizace, IČ: 70984221
23. Návrh na změnu stanov spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO
KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.“, jehož je město Loket řádným členem
24. Kronika města Loket za rok 2015
25. Dohoda o efektivní využitelnosti investice, projekt: „Centrum klíčových kompetencí Rožec“
26. Čestné prohlášení o vlastnictví, církevní stavba svatého Jana Křtitele na p.p.č. 475, k.ú.
Loket
27. Čestné prohlášení o vlastnictví, církevní stavba svatého Mikuláše na p.p.č. 130/1, k.ú.
Třídomí
28. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 661, ostatní plocha o výměře 176 m2, k. ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R17/2/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 661, ostatní plocha o výměře 176 m2, k. ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr zveřejnil.
4.
Prodej pozemku p. č. 951/46, ostatní plocha o výměře 153 m2 v k.ú. Nadlesí dle GP č.
230-5538/2016
Rada města Loket
usnesením č. R18/2/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 951/46, ostatní plocha o výměře 153 m2 v k.ú. Nadlesí, panu Pavlu Brychtovi,
**********, za cenu 300 Kč /m2.
5.
Prodej pozemku KN p.p.č. 2479/1, vedeného ve zjednodušené evidenci jako p. p. č.
673 PK, druh pozemku orná půda, části o výměře 184 m2 a KN p. p. č. 2479/4, druh pozemku
orná půda, části o výměře cca 111 m2, stavba: „Chodov, Vintířovská ul. - chodník, veřejné
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osvětlení, odvodnění“, k.ú. Dolní Chodov
Rada města Loket
usnesením č. R19/2/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej KN p. p. č. 2479/1, vedeného ve zjednodušené evidenci jako p. p. č. 673 PK, druh pozemku
orná půda, části o výměře 184 m2 a KN p. p. č. 2479/4, druh pozemku orná půda, části o výměře
cca 111 m2, pro účely stavby: „Chodov, Vintířovská ul. - chodník, veřejné osvětlení, odvodnění“,
k.ú. Dolní Chodov, formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, z důvodu upřesnění výměr
prodávaných částí vyhotovením geometrického plánu po ukončení stavby kolaudačním
rozhodnutím za kupní cenu 300 Kč/m2.
6.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 15) ze dne 25. 06. 2001

Rada města Loket
usnesením č. R20/2/2017
projednala a
schválila
ukončení smlouvy o nájmu p. p. č. 233/1, 426/1, oba vodní plocha v k.ú. Hory u Jenišova a p. p. č.
1230, 1272, oba vodní plocha v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, a to dohodou k 31. 01. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu s
Českým rybářským svazem, místní organizace Loket.
7.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 31) ze dne 22. 06. 2004

Rada města Loket
usnesením č. R21/2/2017
projednala a
schválila
ukončení smlouvy o nájmu p.p.č. 3592 a 3589, oba vodní plocha v k.ú. Horní Slavkov, a to
dohodou k 31. 01. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu s
Českým rybářským svazem, místní organizace Loket.
8.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 163) ze dne 16. 05. 2012

Rada města Loket
usnesením č. R22/2/2017
projednala a
schválila
ukončení smlouvy o nájmu p.p.č. 305/1 - vodní plocha, 306/1 – ostatní plocha, 309/3 – trv. tr.
porost, všechny v k.ú. Hory u Jenišova, a to dohodou k 31. 01. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu s
Českým rybářským svazem, místní organizace Loket.
9.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (č. 166) ze dne 20. 06. 2012

Rada města Loket
usnesením č. R23/2/2017
projednala a
schválila
ukončení smlouvy o nájmu p.p.č. 417/1, ostatní plocha v k.ú. Hory u Jenišova, a to dohodou
k 31. 01. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu s
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Českým rybářským svazem, místní organizace Loket.
10.
Pacht pozemku p. č. 426/1, 417/1, 233/1, 305/1, 306/1, 309/3, vše k.ú. Hory u Jenišova,
p.č. 1230 a 1272 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a p.č. 3589 a 3592 v k.ú. Horní Slavkov, formou
dodatku č. 9 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi městem
Loket a Loketskými městskými lesy s.r.o.
Rada města Loket
usnesením č. R24/2/2017
projednala a
schválila
pacht pozemků p. č. 426/1, vodní plocha, o výměře 22110 m2; 417/1, vodní plocha, o výměře 2380
m2; 233/1, vodní plocha, o výměře 13340 m2; 305/1, vodní plocha, o výměře 7332 m2; 306/1,
ostatní plocha, o výměře 534 m2; 309/3, trvalý travní porost, o výměře 25 m2; vše k.ú. Hory u
Jenišova, dále p. p. č. 1272, vodní plocha, o výměře 13200 m2 a 1230, vodní plocha, o výměře
23877 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a p. p. č. 3589, vodní plocha o výměře 5697 m2 a 3592, vodní
plocha o výměře 8154 m2 v k.ú. Horní Slavkov, a to formou dodatku č. 9 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil vyhotovení dodatku č. 9 ke smlouvě o zemědělském
pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi městem Loket a společností Loketské městské lesy
s.r.o., Loket, Dvory 31.
11.
Návrh darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, p.o. a městem Loket, za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů
Rada města Loket
usnesením č. R25/2/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
návrh darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, p.o. (jako dárce) a městem Loket (jako obdarovaným), za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů k pozemkům zasažených stavbou „Výstavba přístupového chodníku k
Finským domkům“ a „Zajištění bezpečnosti pod skalním masívem na ulici Nádražní, město Loket“.
12.

Uplatnění inflace za rok 2016 ve výši 0,7 % u nájemních smluv

Rada města Loket
usnesením č. R26/2/2017
projednala a
schválila
uplatnit inflaci za rok 2016 u všech nájemních smluv města Loket, které to umožňují a to od částky
nájmu 50 000 Kč/rok a výše a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zvýšení nájmů o inflaci.
13.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu s přípojkami
inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, na p.p.č. 715/41, a se
zřízením sjezdu a přístupového chodníku z p.p.č. 715/41 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R27/2/2017
projednala a
schválila
investoru stavby panu Ing. Davidu Šípovi, **********, zastoupenému panem Pavlem Verešem,
**********, záměr stavby „Novostavba rodinného domu s přípojkami inženýrských sítí p.p.č. 715/41,
715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, na p.p.č. 715/41, a zřízení sjezdu a přístupového chodníku
z p.p.č. 715/41 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket, a to za těchto podmínek: pod navrženými zpevněnými
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plochami (sjezd, chodník), umístěnými na zelené části p.p.č. 715/75, bude kabelové vedení
veřejného osvětlení ochráněno před mechanickým poškozením půlenou chráničkou Kopohaf
apod., viz vyjádření pana Wernera Hüttnera, **********, ze dne 27. 12. 2016 dále, investor stavby
uzavře s městem Loket smlouvu 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.
14.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a přístupový chodník na
p.p.č. 715/75 o výměře 18,20 m2 pro p.p.č. 715/41, stavba „Novostavba rodinného domu s
přípojkami inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R28/2/2017
projednala a
schválila
panu Ing. Davidu Šípovi, **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a přístupový
chodník na p.p.č. 715/75 o výměře 18,20 m2 pro p.p.č. 715/41, stavba „Novostavba rodinného
domu s přípojkami inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, vše v k.ú.
Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3 000 Kč a příslušné DPH a to
za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby uzavře žadatel,
vlastník pozemku p.p.č. 715/41 s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a přístupový chodník na p.p.č. 715/75 - pro
p.p.č. 715/41 v k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou, p.p.č. 715/75 o výměře 18,20 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
prostranství a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
15.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 18,20 m2, vybudování sjezdu a přístupového chodníku, stavba „Novostavba
rodinného domu s přípojkami inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad
Hájovnou“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R29/2/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
18,20 m2, vybudování sjezdu a přístupového chodníku, stavba „Novostavba rodinného domu s
přípojkami inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
16.
Žádost o souhlas s umístěním dopravního značení č. B 29 „Zákaz stání“, č. E 8a a č.
E 8c „Začátek“ a „Konec úseku“ na části MK III. třídy 70c p.p.č. 681/2, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R30/2/2017
projednala a
schválila
společnosti Loketské městské lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, jako zplnomocněnému zástupci
vlastníka, umístnění dopravního značení č. B 29 „Zákaz stání“, č. E 8a a č. E 8c „Začátek“ a
„Konec úseku“ na místní komunikaci III. třídy č. 70c p.p.č. 681/2 v k. ú. Loket, dle doložené přílohy
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č. 1 - situační náčrt - umístění cedulí „Zákaz stání“ na pozemku p.č. 681/2, k.ú. Loket a to s tím, že
za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
17.
Žádost o udělení práva provést stavbu „Technické zázemí LÚ Rájec“ na p.p.č. 299,
k.ú. Rájec u Černavy
Rada města Loket
usnesením č. R31/2/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
smlouvu o zřízení práva stavby, na provedení stavby „Technické zázemí LÚ Rájec“ na p.p.č. 299
k.ú. Rájec u Černavy, a to se stavebníkem společností Loketské městské lesy s.r.o., Loket, Dvory
31, doba trvání práva stavby a náhrada dle čl. III. smlouvy.
Jedná se o stavbu, která bude umístěna souběžně s hájovnou ve vzdálenosti cca 10 m od hranice
p.p.č. 291/1 a cca 10 m od hranice p.p.č. 548, celodřevěná stavba bude postavena částečně na
základové betonové desce, v otevřeném stání budou na podlahu použity zatravňovací tvárnice,
celkový rozměr stavby: 6170 x 19190 mm, stavbou bude dotčeno 130,67 m2, bude mít šikmou
střechu, výška stavby od základu po nejvyšší bod: 3650 mm, dešťové vody budou svedeny na
lesní pozemek 291/1, kde se budou vsakovat, přístřešek nebude napojen na rozvod el. energie.
18.
Návrh vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pro provedení akce „Celoplošná
oprava krytu vozovky v ulici Sportovní - Loket“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R32/2/2017
projednala a
schválila
vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro provedení akce „Celoplošná
oprava krytu vozovky v ulici Sportovní - Loket“, k.ú. Loket, za předpokládanou cenu ve výši
2 900 000 Kč vč. DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil vyhlášení výběrového řízení v souladu s usnesením.
19.
Návrh vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pro provedení akce „Loket ZŠ
T. G. M. - oprava učeben a kabinetů - ETAPA II“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R33/2/2017
projednala a
schválila
vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro provedení akce „Loket ZŠ
T. G. M. - oprava učeben a kabinetů - ETAPA II“, k.ú. Loket, za předpokládanou cenu ve výši
1 150 000 Kč vč. DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil vyhlášení výběrového řízení v souladu s usnesením.
20.
Schválení technického dozoru při provádění akce „Revitalizace zeleně na hřbitově
v Lokti“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R34/2/2017
projednala a
schválila
pana Tomáše Tlamku, **********, provedením technického dozoru při provádění akce „Revitalizace
zeleně na hřbitově v Lokti“, k.ú. Loket, a to za cenu 10 000 Kč bez DPH a
pověřuje
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starostu podpisem objednávky.
21.
Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě pro rok 2017 – Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Rada města Loket
usnesením č. R35/2/2017
projednala a
schválila
dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok
2017 a
zmocňuje
starostu jeho podpisem.
22.
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Základní školy Loket, okres Sokolov, příspěvkové organizace, IČ: 70984221
Rada města Loket
usnesením č. R36/2/2017
projednala a
schválila
vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové
organizace zřízené městem Loket:
Základní škola Loket, okres Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem T. G. Masaryka 128,
357 33 Loket, IČ: 70984221 a
ukládá
tajemníkovi Městského úřadu Loket, aby zajistil zveřejnění Veřejného oznámení o vyhlášení
konkursního řízení a všechny další úkony spojené s jeho přípravou a organizací.
23.
Návrh na změnu stanov spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO
KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.“, jehož je město Loket řádným členem
Rada města Loket
usnesením č. R37/2/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
změnu stanov spolku „ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.“
24.

Kronika města Loket za rok 2015

Rada města Loket
projednala a
schválila
kroniku města Loket za rok 2015.

usnesením č. R38/2/2017

25.
Dohoda o efektivní využitelnosti investice, projekt: „Centrum klíčových kompetencí
Rožec“
Rada města Loket
usnesením č. R39/2/2017
projednala a
schválila
Dohodu o efektivní využitelnosti investice, projekt „Centrum klíčových kompetencí Rožec“ mezi
subjekty: Erudito, z. s., Hornická 2252, 356 01 Sokolov, zastoupen: Mgr. Tomášem Správkou,
předsedou a městem Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket, zastoupeným: Ing. Zdeňkem
Bednářem, starostou a
pověřuje
starostu města podpisem Dohody.
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26.
Čestné prohlášení o vlastnictví, církevní stavba svatého Jana Křtitele na p.p.č. 475,
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R40/2/2017
projednala a
schválila
Čestné prohlášení o vlastnictví, že pozůstatky bývalé církevní stavby svatého Jana Křtitele včetně
základů a částí zdiva, nacházející se dnes na pozemku parcelní číslo 475 včetně tohoto pozemku
v katastrálním území Loket, obec Loket, zapsaného vlastnicky pro město Loket na LV č. 1
u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, představují nemovitý
majetek města Loket nabytý podle § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a
pověřuje
starostu města podpisem Čestného prohlášení.
27.
Čestné prohlášení o vlastnictví, církevní stavba svatého Mikuláše na p.p.č. 130/1,
k.ú. Třídomí
Rada města Loket
usnesením č. R41/2/2017
projednala a
schválila
Čestné prohlášení o vlastnictví, že pozůstatky bývalé církevní stavby svatého Mikuláše včetně
základů a částí zdiva, nacházející se dnes na pozemku parcelní číslo 130/1 v katastrálním území
Třídomí, obec Horní Slavkov, zapsaném vlastnicky pro město Loket na LV č. 996 u Katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, představují nemovitý majetek města
Loket nabytý podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a
pověřuje
starostu města podpisem Čestného prohlášení.
28.
Žádost pana Patrika Stangara, jednatele společnosti ELESTA Loket s.r.o. o pronájem
pozemku města o výměře cca 7 m2
Rada města Loket
usnesením č. R42/2/2017
projednala
žádost pana Patrika Stangara, jednatele společnosti ELESTA Loket s.r.o. o pronájem pozemku
města o výměře cca 7 m2 k umístění stavby rampy pro invalidy u památkově chráněné budovy č.p.
93 v Lokti a o jeho následný prodej a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu tohoto pozemku a
pověřuje
vedoucího odboru majetku města zveřejněním záměru pronájmu.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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