VÝPIS USNESENÍ
z 5. schůze rady města, která se konala dne 8. března 2017
od 09:00 hodin do 10:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Omluven:

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
-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

8. března 2017

Schválení programu 5. schůze rady města dne 8. března 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R114/5/2017
projednala a
schválila
program 5. schůze rady města dne 8. března 2017 takto:
Zahájení
Schválení programu 5. schůze rady města dne 8. března 2017
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 993/55, lesní pozemek, o výměře 404 m2, k.ú. Loket
Pronájem pozemku p. č. 661, ostatní plocha o výměře 176 m2, k. ú. Loket
Prodej pozemku p. č. 458/72, lesní pozemek, o výměře 241 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova
dle GP č. 656-1/2017
6. Přidělení volného bytu č. 19, o velikosti 1+1, v domě s pečovatelskou službou č.p. 556,
Sportovní, Loket
7. Zveřejnění záměru prodeje části lesního pozemku p. č. 226/9, o výměře cca 261 m2 v k.ú.
Doubí u Karlových Var
8. Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017
9. Návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2017
10. Květinová výzdoba města Loket 2017
11. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2017
12. Plnění a čerpání rozpočtu města k 28. 2. 2017
13. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017
14. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Hrad Loket o. p. s. na
pořádání kulturních akcí v roce 2017
15. Schválení upraveného návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu města Loket
16. Pořízení Změny Územního plánu města Loket
17. Volba přísedící Okresního soudu v Sokolově
18. Smlouva o provozu autobusu – linky č. 23 Karlovy Vary – Loket pro rok 2017
19. Jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.
20. Jednání valné hromady VSMOS
21. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“ na
p.p.č. 715/146 a p.p.č. 715/147 a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/147 na p.p.č. 715/75, k.ú.
1.
2.
3.
4.
5.
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Loket
22. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře
36,41 m2 pro p.p.č. 715/147 „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“ na p.p.č.
715/146 a p.p.č. 715/147, k.ú. Loket
23. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 36,41 m2, sjezd na pozemek „Novostavba rodinného domu Loket
nad Ohří“ na p.p.č. 715/146 a p.p.č. 715/147, k.ú. Loket
24. Pronájem o části pozemku p. č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
18,20 m2, sjezd a přístupový chodník „Novostavba rodinného domu s přípojkami
inženýrských sítí p.p.č. 715/41, 715/75, k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou“, k.ú. Loket
25. Doplnění nového svislého dopravního značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“ v ulici Revoluční
na MK 70c , p.p.č. 681/2, k.ú. Loket
26. Žádost o souhlas se stavbou nové vodovodní přípojky na p.p.č. 638/4, k.ú. Loket
27. Žádost o pronájem části p.p.č. 97/1 o výměře cca 7 m2, vybudování rampy pro
bezbariérový přístup pro handicapované u památkově chráněné budovy č.p. 93, k.ú. Loket
28. Odprodej palivového dříví, vzniklého kácením stromů při revitalizaci hřbitova v Lokti, k.ú.
Loket
29. Schválení zpracovatele zadávací dokumentace a zajištění komplexní administrace veřejné
zakázky malého rozsahu pro projekt: Územní plán města Loket (pracovní název)
30. Vydání opatření obecné povahy - Změny č. 4 Územního plánu města Loket
31. „Obnova střechy Městské dvorany č.p. 312 a č.p. 313 a s tím související práce z důvodu
havarijního stavu střechy“
32. Různé
Závěr
2.
3.

Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 993/55, lesní pozemek, o výměře 404 m2, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R115/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 993/55, lesní pozemek o výměře 404 m2, v k.ú. Loket, manželům Ing.
Ladislavu Vrbickému, ********** a Ing. Heleně Vrbické, **********, za kupní cenu 150 Kč/m2, s tím,
že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (správní poplatek za návrh na vklad
do katastru nemovitostí, případně další správní poplatky a náklady spojené s realizací převodu).
4.

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

Rada města Loket
usnesením č. R116/5/2017
projednala a
schválila
pronájem pozemku p. č. 661, ostatní plocha o výměře 176 m2, k. ú. Loket manželům Květoslavu a
Monice Čížkovým, **********, za účelem zajištění rozhledu při výjezdu na silnici z p. p. č. 660/1 a
možnost otočení vozidel před výjezdem na silnici, na dobu neurčitou, za cenu 3,10 Kč/m2/rok s tím,
že nájemné bude každoročně upravováno o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy.
5.
Prodej pozemku p. č. 458/72, lesní pozemek, o výměře 241 m2 v k.ú. Vintířov u
Sokolova dle GP č. 656-1/2017
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Rada města Loket
usnesením č. R117/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 458/72, lesní pozemek o výměře 241 m2 v k.ú. Vintířov u Sokolova dle GP č.
656-1/2017 za kupní cenu 150 Kč/m2 s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem (odnětí z PUPFL- zejména za vyhotovení znaleckého posudku, výpočet poplatku za
odnětí lesního pozemku a komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a lesních
porostech, správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně další správní
poplatky spojené s realizací převodu).
6.
Přidělení volného bytu č. 19, o velikosti 1+1, v domě s pečovatelskou službou č.p.
556, Sportovní, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R118/5/2017
projednala a
schválila
přidělení bytu č. 19, o velikosti 1+1, v DPS č.p. 556, ul. Sportovní, Loket, panu Jiřímu Charouskovi,
který splňuje podmínky pravidel pro umisťování občanů do DPS v Lokti.
7.
Zveřejnění záměru prodeje části lesního pozemku p. č. 226/9, o výměře cca 261 m2 v
k.ú. Doubí u Karlových Var
Rada města Loket
usnesením č. R119/5/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje části lesního pozemku p. č. 226/9, o výměře cca 15 m2 (přesná výměra
bude určena geometrickým plánem), k.ú. Doubí u Karlových Var a
ukládá
vedoucímu odboru majetku, aby zajistil vyhotovení GP, uzavření smlouvy o podmínkách prodeje a
následné zveřejnění záměru prodeje.
8.

Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017

Rada města Loket
usnesením č. R120/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017, která byla městu
Loket přiznána a to ve výši 2 620 000 Kč.
9.
Návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro
rok 2017
Rada města Loket
usnesením č. R121/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2017 takto:
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AKCE OBNOVY

obnova a nátěr
fasády - boční a
dvorní strany
objektu

CELKOVÁ
CENA
VČETNĚ
DPH V KČ

184 000

CELKOVÁ
CENA BEZ
DPH V KČ

NEMOVITO
ST
DRUH
VLASTNÍKA

měšťanský
dům č.p.
117,
Radniční,
Loket

DOTACE
Z PROGRA
MU
REGENERA
CE MPR A
MPZ 2017
V KČ

ZÁVAZNÝ
PODÍL
MĚSTA
LOKET
K DOTACI V
KČ

PODÍL
VLASTNÍKA
K DOTACI V
KČ

92 000

18 400

73 600

173 000

34 600

138 400

192 000

38 400

153 600

406 000

0

0

NEUZNAT
ELNÉ
VÝDAJE
(DPH)
V KČ

fyzická
osoba

obnova a nátěr
fasády – přední a
zadní strany a
související práce

346 000

není plátce
DPH
měšťanský
dům č.p.
101, T. G.
Masaryka,
Loket
fyzická
osoba

obnova a nátěr
fasády – přední a
zadní strany a
související práce

384 000

není plátce
DPH
měšťanský
dům č.p.
103, T. G.
Masaryka,
Loket
fyzická
osoba

dokončení
restaurování
výmalby interiéru
presbytáře dle
schváleného
restaurátorského
záměru –
provedení retuší a
finální výmalby
v interiéru
presbytáře,
dokončení
restaurování
balustrády
obnova 3. brány a
odstranění příčin
jejího podmáčení a
s tím související
obnova ochozu
mezi budovou dolní
bašty a věží
v areálu hradu
Loket

466 900

není plátce
DPH
Kostel sv.
Václava
č.p. 14,
Kostelní,
Loket

60 900

právnická
osoba
je plátce
DPH

hrad č.p.
66,
Zámecká,
Loket
právnická
osoba

výše
dotace
bude
navržena
dle
výsledku
VŘ

je plátce
DPH
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Obnova střechy
Městské dvorany
č.p. 312 a č.p. 313
a s tím související
práce

Městská
dvorana
č.p. 312 a
313,
Radniční,
Loket
právnická
osoba

zbylá výše
dotace
z celkové
dotace
poskytnuté
MK ČR

je plátce
DPH
2 620 000

Rada města Loket
usnesením č. R122/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 18 400 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 a to na obnovu nemovité kulturní památky č.p.
117, Radniční, Loket – akce: „Obnova a nátěr fasády – boční a dvorní strany objektu“.
Rada města Loket
usnesením č. R123/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 34 600 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 a to na obnovu nemovité kulturní památky č.p.
101, T. G. Masaryka, Loket – akce: „Obnova a nátěr fasády – přední a zadní strany a související
práce““.
Rada města Loket
usnesením č. R124/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 34 800 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 a to na obnovu nemovité kulturní památky č.p.
103, T. G. Masaryka, Loket – akce: „Obnova a nátěr fasády – přední a zadní strany a související
práce“.
10.

Květinová výzdoba města Loket 2017

Rada města Loket
usnesením č. R125/5/2017
projednala a
schválila
s ohledem na zachování nadstandardního vzhledu města - květinové výzdoby města Loket a
vzorné péčí o ní, kterou prováděla v letech minulých firma pana Ing. Miloslava Štěpána, Loket,
udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterými je upraven
postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
schválila
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Loket a firmou pana Ing. Miloslava
Štěpána pro zajištění květinové výzdoby města Loket v roce 2017 ve výši 298 126 Kč včetně DPH
a pověřuje vedoucího Odboru majetku města přípravou výběrového řízení pro rok 2018.
11.

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2017

Rada města Loket
projednala a

usnesením č. R126/5/2017
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schválila
návrh rozpočtového opatření č. 1/2017.
12.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 28. 2. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R127/5/2017
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 28. 2. 2017.
13.

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017

Rada města Loket
usnesením č. R128/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit návrh rozpočtového opatření č. 2/2017.
14.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Hrad Loket o. p.
s. na pořádání kulturních akcí v roce 2017
Rada města Loket
usnesením č. R129/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 100 000 Kč
žadateli: HRAD LOKET o. p. s., Zámecká 67, Loket, na pořádání kulturních akcí v roce 2017.
15.

Schválení upraveného návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu města Loket

Rada města Loket
usnesením č. R130/5/2017
projednala
upravený návrh zadání Změny č. 5 Územního plánu města Loket a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit upravený návrh zadání Změny č. 5 Územního plánu města Loket.
16.

Pořízení Změny Územního plánu města Loket

Rada města Loket
usnesením č. R131/5/2017
projednala
návrh na pořízení změny Územního plánu města Loket vyvolané vlastníkem pozemku parc. č.
641/1, k. ú. Loket (společnosti NIBA Invest s. r. o.), na změnu funkčního využití tohoto pozemku a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
změnu Územního plánu města Loket neschválit.
17.

Volba přísedící Okresního soudu v Sokolově

Rada města Loket
usnesením č. R132/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
zvolit novou přísedící Okresního soudu v Sokolově, z řad zaměstnanců, paní Marii Říhovou, trvale
bytem **********.
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18.

Smlouva o provozu autobusu – linky č. 23 Karlovy Vary – Loket pro rok 2017

Rada města Loket
usnesením č. R133/5/2017
projednala a
schválila
smlouvu o provozu autobusu – linky č. 23 Karlovy Vary – Loket pro rok 2017 a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy.
19.

Jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.

Rada města Loket
usnesením č. R134/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 21. 4.
2017, která bude jednat o těchto záležitostech:
a)
zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a o stavu
majetku společnosti,
b)
roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2016,
c)
zpráva dozorčí rady společnosti,
d)
schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016 a použití zisku,
e)
projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. pana Radka Hejnu a
ukládá mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016 a
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016.
V případě, že by se této valné hromady nemohl pan Radek Hejna účastnit, bude město zastupovat
starosta města.
20.

Jednání valné hromady VSMOS

Rada města Loket
usnesením č. R135/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit změnu stanov Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska v souladu s přílohou.
21.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“
na p.p.č. 715/146 a p.p.č. 715/147 a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/147 na p.p.č. 715/75, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R136/5/2017
projednala a
schválila
panu Rostislavu Kadlecovi, **********, záměr stavby „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“
na p.p.č. 715/146 a p.p.č. 715/147 a zřízení sjezdu z p.p.č. 715/147 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket a
to za podmínky, že stavebníci uzavřou s městem Loket smlouvu o zřízení o zřízení pozemkové
služebnosti cesty k části p.p.č. 715/75 dále, nádoba na komunální odpad bude umístěna na
pozemku stavebníků, dešťové vody ze sjezdu zhotoveném na pozemku p.č. 715/147 budou
svedeny na pozemek stavebníků a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
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22.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o
výměře 36,41 m2 pro p.p.č. 715/147 „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“ na p.p.č.
715/146 a p.p.č. 715/147, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R137/5/2017
projednala a
schválila
panu Rostislavu Kadlecovi, ********** a paní MUDr. Kateřině Kadlecové, **********, zřízení věcného
břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře 36,41 m2 pro p.p.č. 715/147
„Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“ na p.p.č. 715/146 a p.p.č. 715/147, 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 p.p.č. 715/146 a p.p.č. 715/147, s městem Loket smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 pro
p.p.č. 715/147 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 36,41 m2, za cenu podle pravidel města
Loket, datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy 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.
23.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 36,41 m2, sjezd na pozemek „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“ na
p.p.č. 715/146 a p.p.č. 715/147, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R138/5/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
36,41 m2, sjezd na pozemek „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“ na p.p.č. 715/146 a
p.p.č. 715/147, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
24.
Pronájem o části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
18,20 m2, sjezd a přístupový chodník „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, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R139/5/2017
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18,20 m2, účel
pronájmu: sjezd a přístupový chodník „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, k.ú. Loket, v souladu s
usnesením č. R27/2/2017 a č. R28/2/2017 ze dne 25. 1. 2017, za cenu podle pravidel města Loket
ve výši 1838 Kč/rok, za podmínky, že datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dnem
ukončení nájemní smlouvy budou právní účinky vkladu věcného břemene (služebnosti) a s tím, že
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nájemné bude každoročně upravováno o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok, a to panu
Ing. Davidu Šípovi, **********, s tím, že obě smlouvy budou podepsány nejpozději do 3 měsíců od
přijetí tohoto usnesení, jinak toto usnesení pozbývá platnosti, a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
25.
Doplnění nového svislého dopravního značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“ v ulici
Revoluční na MK 70c , p.p.č. 681/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R140/5/2017
projednala a
schválila
Loketským městským lesům s.r.o., Loket, Dvory 31, jako zplnomocněnému zástupci vlastníka,
umístnění nového svislého dopravního značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“ na výjezdu z MK 70c,
p.p.č. 681/2 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.
26.

Žádost o souhlas se stavbou nové vodovodní přípojky na p.p.č. 638/4, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R141/5/2017
projednala a
schválila
Loketským městským lesům s.r.o., Loket, Dvory 31, stavbou nové vodovodní přípojky na p.p.č.
638/4 v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
27.
Žádost o pronájem části p.p.č. 97/1 o výměře cca 7 m2, vybudování rampy pro
bezbariérový přístup pro handicapované u památkově chráněné budovy č.p. 93, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R142/5/2017
projednala a
schválila
firmě ELESTA Loket s.r.o., Patriku Stangarovi - jednateli společnosti, Loket, ČSA 239/16,
pronájem části p.p.č. 97/1 o výměře cca 7 m2, účel pronájmu: vybudování rampy pro bezbariérový
přístup pro handicapované u památkově chráněné budovy č.p. 93 v k.ú. Loket, za cenu podle
pravidel města Loket ve výši 702 Kč/rok, za těchto podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2020,
- nájemné bude každoročně upravováno o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok,
- nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení, že dojde k odkoupení zastavené části pozemku
97/1 o výměře cca 7 m2 nejpozději do 31. 12. 2020,
- vyhotovení geometrického plánu na zastavěnou část pozemku zajistí žadatel,
- v případě, neuzavření kupní smlouvy do stanoveného data, bude pozemek uveden do
původního stavu na náklady žadatele a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
28.
Odprodej palivového dříví, vzniklého kácením stromů při revitalizaci hřbitova v Lokti,
k.ú. Loket
Rada města Loket
projednala
schválila

usnesením č. R143/5/2017
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odprodej palivového dříví, cca 38 prostorových metrů (jasan , lípa , buk), vzniklého kácením
stromů při revitalizaci hřbitova v Lokti v k.ú. Loket panu Ondřeji Kurucovi, za cenu 11 020 Kč
včetně DPH s tím, že si kupující zajistí odvoz dřeva na vlastní náklady a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
29.
Schválení zpracovatele zadávací dokumentace a zajištění komplexní administrace
veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt: Územní plán města Loket (pracovní název)
Rada města Loket
usnesením č. R144/5/2017
projednala a
schválila
Mgr. Luboše Pastora, ********** zpracovatelem zadávací dokumentace a komplexním zajištěním
administrace veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt: Územní plán města Loket (pracovní
název), za cenu 17 000 Kč a
ukládá
vedoucímu odboru výstavby, aby ve spolupráci se zpracovatelem zajistil předložení zadávací
dokumentace ke schválení radě města.
30.

Vydání opatření obecné povahy - Změny č. 4 Územního plánu města Loket

Rada města Loket
usnesením č. R145/5/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
vydat opatření obecné povahy - Změnu č. 4 Územního plánu města Loket.
31.
„Obnova střechy Městské dvorany č.p. 312 a č.p. 313 a s tím související práce
z důvodu havarijního stavu střechy“
Rada města Loket
usnesením č. R146/5/2017
projednala
informaci starosty o havarijním stavu střechy Městské dvorany, zprávu o vyhodnocení stavu
střechy stávajícího objektu Městské dvorany č.p. 312 a č.p. 313 od Kanceláře stavebního
inženýrství s.r.o., Karlovy Vary a technickou zprávu projekční kanceláře Ing. Podlipský, Nýřany a
rozhodla
o řešení havarijní situace střechy vyhlášením výběrového řízení na obnovu střechy Městské
dvorany č.p. 312 a č.p. 313 a s tím související práce z důvodu havarijního stavu střechy,
s předpokládanou cenou 5 462 984 Kč bez DPH a to jako zakázku malého rozsahu dle zásad pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Loket a
pověřuje
vedoucího odboru majetku města, aby zadal panu Mgr. Luboši Pastorovi zpracování zadávací
dokumentace a organizaci výběrového řízení na zhotovitele.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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