VÝPIS USNESENÍ
z 3. schůze rady města, která se konala dne 15. února 2017
od 09:00 hodin do 09:50 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

Omluven:

Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

15. února 2017

1.

Schválení programu 3. schůze rady města dne 15. února 2017

Rada města Loket
usnesením č. R43/3/2017
projednala a
schválila
program 3. schůze rady města dne 15. února 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 3. schůze rady města dne 15. února 2017
2. Kontrola usnesení
3. Prodej lesního pozemku p. č. 263/7, o výměře 293 m2 dle GP č. 1226-6241/2016, k.ú.
Doubí u Karlových Var
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 581/2, ostatní plocha o výměře cca 20 m2, k. ú. Loket
5. Rozpis na využívání tělocvičny na 2. pololetí škol. roku 2016/2017 SPŠ v Lokti, p.o.
6. Prodej pozemku p. č. 487/3, vodní plocha o výměře 62 m2, k.ú. Loket dle GP č. 1470173/2016
7. Návrh vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pro provedení akce: „Ordinace
praktického lékaře – změnou užívání, ul. Sportovní č.p. 556“, k.ú. Loket
8. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
9. Žádost o informaci ohledně pachtu pozemku p.č. 681/2 v k.ú. Loket
10. Schválení odpisového plánu na rok 2017 – příspěvková organizace Mateřská škola Loket,
okres Sokolov
11. Schválení odpisového plánu města Loket za rok 2016
12. Návrh na vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku města
13. Plnění čerpání rozpočtu k 31. 12. 2016
14. Uzavření smlouvy o dílo na výrobu a vysílání dokumentárních a zpravodajských reportáží
TV Západ na rok 2017
15. Sjednocení poskytovatelů telekomunikačních telefonních hlasových služeb města Loket
16. Organizování veřejné služby (VS)
17. Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení
zřízené městem Loket
18. Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Konzervace torza kostela sv. Mikuláše“ na
p.p.č. 130/1, k.ú. Třídomí
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19. Cenová nabídka na komplexní zajištění dotačního managementu v rámci programu Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“ ministerstva zemědělství, pro
projekt „Obnova opěrných zdí bývalého kostela sv. Jana Křtitele v Lokti“, p.p.č. 475, k.ú.
Loket
20. Žádost o souhlas s realizací projektu „Turistické posezení Magacín“ na p.p.č. 392/13, k.ú.
Údolí u Lokte
21. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Prodej lesního pozemku p. č. 263/7, o výměře 293 m2 dle GP č. 1226-6241/2016, k.ú.
Doubí u Karlových Var
Rada města Loket
usnesením č. R44/3/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 263/7, lesní pozemek o výměře 293 m2 dle GP č. 1226-6241/2016 v k.ú.
Doubí u Karlových Var paní Miladě Benešové, ********** za kupní cenu minimálně 500 Kč/m2 +
DPH, pokud bude po zjištění skutečností DPH podléhat.
4.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 581/2, ostatní plocha o výměře cca 20 m2, k. ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R45/3/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 581/2, ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (přesná
výměra bude určena GP) v k. ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření Smlouvy o podmínkách prodeje,
vyhotovení GP a následné zveřejnění záměru prodeje.
5.

Rozpis na využívání tělocvičny na 2. pololetí škol. roku 2016/2017 SPŠ v Lokti, p.o.

Rada města Loket
usnesením č. R46/3/2017
projednala a
schválila
rozpis na využívání tělocvičny na 2. pololetí školního roku 2016/2017 Střední průmyslovou školou
v Lokti, příspěvkovou organizací a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby písemně informoval ředitelku školy.
6.
Prodej pozemku p. č. 487/3, vodní plocha o výměře 62 m2, k.ú. Loket dle GP č. 1470173/2016
Rada města Loket
usnesením č. R47/3/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p.č. 487/3, vodní plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Loket dle GP č. 1470-173/2016
Povodí Ohře, s.p., Chomutov, IČ 70889988, Bezručova 4219 za kupní cenu 300 Kč/m2.
_______________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Strana 2 (celkem 6)

Výpis usnesení ze 3. schůze RM dne 15. 2. 2017

7.
Návrh vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pro provedení akce: „Ordinace
praktického lékaře – změnou užívání, ul. Sportovní č.p. 556“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R48/3/2017
projednala a
schválila
vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro provedení akce: „Ordinace
praktického lékaře – změnou užívání, ul. Sportovní č.p. 556“, k.ú. Loket, za předpokládanou cenu
ve výši 660 902 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil vyhlášení výběrového řízení v souladu s usnesením.
8.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících
Rada města Loket
usnesením č. R49/3/2017
projednala a
schválila
Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi
smluvními stranami - vlastníkem plynárenského zařízení: GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a stavebníkem: Městem Loket, sídlo: T. G.
Masaryka 1/69, Loket a to s tím, že bude upraven text smlouvy:
v čl. V. odst. 5. budou sníženy nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty: částka ve výši 10 000
Kč/pozemek bude snížena na částku 1 000 Kč/pozemek a částka ve výši 50 000 Kč/pozemek
bude snížena na částku 3 000 Kč/pozemek;
v čl. V. odst. 7. bude vypuštěna z odstavce věta „cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (na
základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 6 500,- Kč/1
smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB)
v maximální výši bez DPH 7 000,- Kč/1 smlouva“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil uzavření
smlouvy.
9.

Žádost o informaci ohledně pachtu pozemku p.č. 681/2 v k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R50/3/2017
projednala a
vzala na vědomí
dopisy pana Sekereše ze dne 6. 12. 2016 a 11. 1. 2017 a
ukládá
starostovi, aby panu Sekerešovi písemně odpověděl.
10.
Schválení odpisového plánu na rok 2017 – příspěvková organizace Mateřská škola
Loket, okres Sokolov
Rada města Loket
usnesením č. R51/3/2017
projednala a
schválila
odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, který je
přílohou k tomuto bodu. Odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2017 činí 55,2 tis. Kč.
11.

Schválení odpisového plánu města Loket za rok 2016
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Rada města Loket
usnesením č. R52/3/2017
projednala a
schválila
odpisový plán města Loket za rok 2016 dle přílohy k tomuto bodu.
12.

Návrh na vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku města

Rada města Loket
usnesením č. R53/3/2017
projednala a
schválila
návrh na vyřazení a následnou likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku města Loket
dle příloh k tomuto bodu.
13.

Plnění čerpání rozpočtu k 31. 12. 2016

Rada města Loket
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2016.

usnesením č. R54/3/2017

14.
Uzavření smlouvy o dílo na výrobu a vysílání dokumentárních a zpravodajských
reportáží TV Západ na rok 2017
Rada města Loket
usnesením č. R55/3/2017
projednala a
schválila
smlouvu o dílo na výrobu a vysílání dokumentárních a zpravodajských reportáží TV Západ v roce
2017 mezi městem Loket a Petrem Troníčkem a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
15.
Sjednocení poskytovatelů telekomunikačních telefonních hlasových služeb města
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R56/3/2017
projednala a
schválila
sjednocení poskytovatelů telefonních hlasových služeb města Loket dle cenové nabídky
společnosti O2, která se tak stane jediným poskytovatelem těchto služeb a
pověřuje
starostu města podpisem účastnických smluv na jednotlivé telefonní přípojky.
16.

Organizování veřejné služby (VS)

Rada města Loket
usnesením č. R57/3/2017
projednala
návrh na podání Žádosti o organizování veřejné služby (VS) dle § 18 a) zákona č. 111/2006., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a
schválila
užívání veřejné služby ve městě Loket v činnostech uvedených v žádosti. Počet vytvářených pozic
v rámci VS je 25 osob a
zmocnila
starostu podpisem Žádosti o organizování veřejné služby
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17.
Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost škol a školských
zařízení zřízené městem Loket
Rada města Loket
usnesením č. R58/3/2017
dle §1, v souladu s §2, vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové
organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení, zřízené městem Loket:
Základní škola Loket, okres Sokolov, příspěvková organizace,
T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ: 70984221
schválila
jmenování předsedy a členů konkursní komise ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Petr Zahradníček
Ing. Zdeněk Bednář
Mgr. Janka Kotrabová
Jan Zapf, dipl. um.
Mgr. Iveta Hamplová
Mgr. Zdenka Spalová
PaeDr. Zuzana Onderová

§2, odst. 3a) vyhlášky č. 54/2005 Sb.
§2, odst. 3a) vyhlášky č. 54/2005 Sb.
§2, odst. 3b) vyhlášky č. 54/2005 Sb.
§2, odst. 3c) vyhlášky č. 54/2005 Sb.
§2, odst. 3d) vyhlášky č. 54/2005 Sb.
§2, odst. 3e) vyhlášky č. 54/2005 Sb.
§2, odst. 3f) vyhlášky č. 54/2005 Sb.

přičemž Mgr. Petr Zahradníček je jmenován předsedou konkursní komise, a
tajemníka konkursní komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursní
komise Ing. Jiřího Vávru, tajemníka Městského úřadu Loket a
ukládá
tajemníkovi, aby zajistil předání jmenovacích dekretů předsedovi a členům konkursní komise.
18.
Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Konzervace torza kostela sv. Mikuláše“
na p.p.č. 130/1, k.ú. Třídomí
Rada města Loket
usnesením č. R59/3/2017
projednala a
schválila
Loketským městským lesům s.r.o., Loket, Dvory 31, jako zplnomocněnému zástupci vlastníka města Loket, stavební záměr: „Konzervace torza kostela sv. Mikuláše“, na p.p.č. 130/1 v k.ú.
Třídomí, v souladu s vyjádřením Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Lokti, č.j.
NPÚ-342/5061/2017 ze dne 24. 1. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
19.
Cenová nabídka na komplexní zajištění dotačního managementu v rámci programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“ ministerstva zemědělství,
pro projekt „Obnova opěrných zdí bývalého kostela sv. Jana Křtitele v Lokti“, p.p.č. 475,
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R60/3/2017
projednala a
schválila
cenovou nabídku firmy EGRACOM s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 482/37, Cheb, na
komplexní zajištění dotačního managementu v rámci programu „Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017“ ministerstva zemědělství, pro projekt „Obnova opěrných zdí
bývalého kostela sv. Jana Křtitele v Lokti“, p.p.č. 475, k.ú. Loket, výše dotace max. 70 % skutečně
vynaložených uznatelných výdajů projektu, max. hodnota poskytnuté dotace 700 000 Kč; dotační
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management - zpracování a podání žádosti vč. příloh, administrace žádosti, cena celkem bez DPH
45 000 Kč; ostatní služby - organizace výběrového řízení, cena celkem bez DPH 17 000 Kč a
zmocňuje
starostu podpisem objednávky.

20.
Žádost o souhlas s realizací projektu „Turistické posezení Magacín“ na p.p.č. 392/13,
k.ú. Údolí u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R61/3/2017
projednala a
schválila
Loketským městským lesům s.r.o., Loket, Dvory 31, jako zplnomocněnému zástupci vlastníka města Loket, realizaci projektu „Turistické posezení Magacín“, turistický altán o výměře půdorysné
plochy do 40 m2, na p.p.č. 392/13 v k.ú. Údolí u Lokte a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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