VÝPIS USNESENÍ
z 6. schůze rady města, která se konala dne 22. března 2017
od 09:00 hodin do 10:50 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

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

Omluven:

Lubomír Stehlík – člen rady města
Radek Hejna – člen rady města

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

22. března 2017

1.

Schválení programu 6. schůze rady města dne 22. března 2017

Rada města Loket
usnesením č. R147/6/2017
projednala a
schválila
program 6. schůze rady města dne 22. března 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 6. schůze rady města dne 22. března 2017
2. Kontrola usnesení
3. Nabídka společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) na odprodej
zařízení pro mobilní telefony na tělocvičně v ul. ČSA 238 v Lokti po ukončení nájmu
nebytových prostor
4. Žádost o souhlas se záměrem stavby RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad
Hájovnou“ a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/31 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
5. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře
14,80 m2 pro p.p.č. 715/31, stavba: RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad
Hájovnou“, k.ú. Loket
6. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 14,80 m2, sjezd na pozemek, stavba: RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita
„Nad Hájovnou“, k.ú. Loket
7. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“ a se zřízením
sjezdu z p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3 na p.p.č. 499/1, k.ú. Loket
8. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 499/1 o výměře 9 m2
pro p.p.č. 554/1, p.p.č. 554/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt k bydlení, p.p.č.
553/1, jehož součásti je stavba č.p. 196, rodinný dům, p.p.č. 553/2, jehož součástí je
stavba bez čp/če, garáž a p.p.č. 553/3, stavba „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, k.ú.
Loket
9. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 499/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 9 m2, sjezd „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“ k.ú. Loket
10. Žádost o souhlas se stavbou sjezdu a s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č. 581/2 pro
p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
11. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd a služebnost inženýrské sítě,
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vodovodní přípojka, na p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
12. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5
m2, stavba sjezdu a vodovodní přípojky, k.ú. Loket
13. Žádost o souhlas se stavbou dřevěného zastřešeného stání a s posunutím plotu na p.p.č.
715/69, k.ú. Loket
14. Žádost o pokácení náletových dřevin na p.p.č. 951/10, k.ú. Nadlesí
15. Výběr zhotovitele pro akci: „Loket, Sportovní 556 – Ordinace praktického lékaře – změna
užívání“
16. Schválení zpracovatele projektové dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Loket oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava silnice III/0635 ul. ČSA Dešťová kanalizace a
výměna splaškové kanalizace“
17. Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou v Lokti
18. Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres
Sokolov za rok 2016 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2016
19. Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres
Sokolov za rok 2016 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2016
20. Dodatek č. 10 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
21. Schválení zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Územní plán Loket“
22. Zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy
Loket, okres Sokolov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ:
70984221
23. Schválení dodavatele veřejné zakázky „Obnova 3. brány a odstranění příčin jejího
podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží v areálu
hradu Loket“
24. Dopis, adresovaný ministru vnitra a generálnímu řediteli České pošty s.p. ve věci
„Rekreačního zařízení Svatošské skály“
25. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Nabídka společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) na odprodej
zařízení pro mobilní telefony na tělocvičně v ul. ČSA 238 v Lokti po ukončení nájmu
nebytových prostor
Odloženo
4.
Žádost o souhlas se záměrem stavby RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad
Hájovnou“ a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/31 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R148/6/2017
projednala a
schválila
manželům panu Petru Hajnému a paní Sabině Hajné, **********, záměr stavby RD v k.ú. Loket,
p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad Hájovnou“ a zřízení sjezdu z p.p.č. 715/31 na p.p.č. 715/75, a to za
podmínky, že stavebníci uzavřou s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti cesty
k části p.p.č. 715/75, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
5.

Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o
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výměře 14,80 m2 pro p.p.č. 715/31, stavba: RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad
Hájovnou“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R149/6/2017
projednala a
schválila
manželům panu Petru Hajnému a paní Sabině Hajné, **********, zřízení věcného břemene služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře 14,80 m2 pro p.p.č. 715/31, stavba: RD v k.ú.
Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad Hájovnou“, 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, uzavřou
žadatelé, vlastníci p.p.č. 715/31, 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. 715/31 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 14,80 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.
6.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 14,80 m2, sjezd na pozemek, stavba: RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad
Hájovnou“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R150/6/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
14,80 m2, sjezd na pozemek, stavba: RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad Hájovnou“, k.ú.
Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
7.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, a se
zřízením sjezdu z p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3 na p.p.č. 499/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R151/6/2017
projednala a
schválila
paní Petře Viterové, **********, stavbu „Vjezd na p.p.č 554/1 a p.p.č. 553/3“, zhotovení a umístění
zavíracích dřevěných vrátek o rozměrech 150 cm x 150 cm, o výšce 130 cm, dřevěné sloupky, na
části p.p.č. 554/1 a části p.p.č. 553/3, dále zřízení sjezdu, z makadamu, z p.p.č. 554/1 a p.p.č.
553/3 na p.p.č. 499/1, k.ú. Loket a to za podmínky, že při zhotovení sjezdu nedojde k poškození
stávající dešťové kanalizace na p.p.č. 499/1 a žadatelka uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení
pozemkové služebnosti cesty k části p.p.č. 499/1 o výměře 9 m2 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 499/1 o výměře
9 m2 pro p.p.č. 554/1, p.p.č. 554/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt k bydlení, p.p.č.
553/1, jehož součástí je stavba č.p. 196, rodinný dům, p.p.č. 553/2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, garáž a p.p.č. 553/3, stavba „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, k.ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R152/6/2017
projednala a
schválila
paní Petře Viterové, **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 499/1 o
výměře 9 m2 pro p.p.č. 554/1, p.p.č. 554/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt k bydlení,
p.p.č. 553/1, jehož součásti je stavba č.p. 196, rodinný dům, p.p.č. 553/2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, garáž a p.p.č. 553/3, stavba „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, 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
žadatelka, vlastník p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3, s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 499/1 pro p.p.č. 554/1,
p.p.č. 554/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt k bydlení, p.p.č. 553/1, jehož součástí
je stavba č.p. 196, p.p.č. 553/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a p.p.č. 553/3, vše 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. 499/1 o výměře 9 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.
9.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 499/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 9 m2, sjezd na pozemek „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“ k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R153/6/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 499/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
9 m2, sjezd na pozemek „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
10.
Žádost o souhlas se stavbou sjezdu a s umístěním vodovodní přípojky na p.p.č.
581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R154/6/2017
projednala a
schválila
panu Janu Lukášovi, **********, stavbu sjezdu, povrch štěrkodrť, o výměře cca 20 m2 (4 m x 5 m) a
umístění vodovodní přípojky v délce cca 2,5 bm na p.p.č. 581/2 pro připojení p.p.č. 581/1, k.ú.
Loket a to za podmínky, že stavebník uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové
služebnosti cesty a smlouvu o služebnosti inženýrské sítě k části p.p.č. 581/2, vše v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
11.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd, a služebnost inženýrské
sítě, vodovodní přípojka, na p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R155/6/2017
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panu Janu Lukášovi, **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty na sjezd o výměře cca
20 m2 a služebnost inženýrské sítě na vodovodní přípojku o výměře cca 7,5 m2 na p.p.č. 581/2 pro
p.p.č. 581/1, k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3 038 Kč a
příslušné DPH, a to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby uzavře žadatel,
vlastník p.p.č. 581/1, s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnost cesty, na sjezd, a služebnost inženýrské sítě, na vodovodní přípojku, na
p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek parc. č. 581/2, zasažený stavbou sjezdu o výměře cca 20 m2 a vodovodní přípojky o
výměře cca 7,5 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.
12.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
27,5 m2, účel pronájmu stavba sjezdu a vodovodní přípojky, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R156/6/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2,
stavba sjezdu a vodovodní přípojky, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
13.
Žádost o souhlas se stavbou dřevěného zastřešeného stání a s posunutím plotu na
p.p.č. 715/69, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R157/6/2017
projednala a
schválila
stavbu dřevěného zastřešeného stání o rozměrech 5,5 m x 4,5 m a posunutí plotu na p.p.č. 715/69
v k.ú. Loket dle doložení situace a to paní Ivaně Čabanové, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
14.

Žádost o pokácení náletových dřevin na p.p.č. 951/10, k.ú. Nadlesí

Rada města Loket
usnesením č. R158/6/2017
projednala
žádost pan Zdeňka Kůty, ********** a
schválila
vyřezání keřového porostu o výměře 20 m2, rostoucícho podél levé strany přístupové cesty p.p.č.
951/10, u č.p. 88 v k.ú. Nadlesí a to na náklady města Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby informoval žadatele.
15.
Výběr zhotovitele pro akci „Loket, Sportovní 556 – Ordinace praktického lékaře –
změna užívání“
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Rada města Loket
usnesením č. R159/6/2017
projednala a
schválila
zhotovitelem akce: „Loket, Sportovní 556 – Ordinace praktického lékaře – změna užívání“ firmu
Pavel Růžička, Revoluční 560, 357 33 Loket, za cenu 824 768 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby v souladu s usnesením připravil smlouvu o dílo pro firmu
Pavel Růžička, Revoluční 560, 357 33 Loket a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
16.
Veřejná zakázka malého rozsahu, schválení zpracovatele projektové dokumentace
„Loket - oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava silnice III/0635 ul. ČSA Dešťová
kanalizace a výměna splaškové kanalizace“
Rada města Loket
usnesením č. R160/6/2017
projednala
schválila
Ing. Petru Neubauerovou, Karlovy Vary, Rohová 552/9, zpracovatelem projektové dokumentace
veřejné zakázky malého rozsahu „Loket - oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava silnice
III/0635 ul. ČSA Dešťová kanalizace a výměna splaškové kanalizace“, za cenu bez DPH
163 000 Kč a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
17.

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou v Lokti

Rada města Loket
usnesením č. R161/6/2017
projednala a
schválila
pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou v předloženém znění.
18.
Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres
Sokolov za rok 2016 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2016
Rada města Loket
usnesením č. R162/6/2017
projednala a
schválila
řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov za rok 2016
zpracovanou k 31. 12. 2016 za účetní období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v rozsahu účetních sestav
rozvaha sestavené k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31. 12. 2016 a přílohy
účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 bez výhrad. Předložené podklady ke schválení řádné
účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov za rok 2016 poskytují
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Rada města Loket
usnesením č. R163/6/2017
projednala a
schválila
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov
za rok 2016 ve vztahu ke zřizovateli ve výši 184 460,14 Kč takto:
- příděl do fondu odměn 50 000 Kč
- příděl do rezervního fondu 134 460,14 Kč.
19.

Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres
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Sokolov za rok 2016 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2016
Rada města Loket
usnesením č. R164/6/2017
projednala a
schválila
řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov za rok 2016
zpracovanou k 31. 12. 2016 za účetní období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v rozsahu účetních sestav
rozvaha sestavené k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31. 12. 2016 a přílohy
účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 bez výhrad. Předložené podklady ke schválení řádné
účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov za rok 2016 poskytují
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Rada města Loket
usnesením č. R165/6/2017
projednala a
schválila
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov
za rok 2016 ve vztahu ke zřizovateli ve výši 135 474,36 Kč takto:
- příděl do fondu odměn 50 000 Kč
- příděl do rezervního fondu 85 474,36 Kč.
20.
Dodatek č. 10 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1 . 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
Rada města Loket
usnesením č. R166/6/2017
projednala a
schválila
dodatek č. 10 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1 . 2015 uzavřené mezi městem
Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o, kterým se upravuje doba pachtu pro pozemky
p. č. 109/9 a 178/3 v k.ú. Třídomí na dobu určitou, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022 z důvodu
realizovaného projektu v loňském roce „Oprava lesní cesty Komáří jezera – Třídomská hájovna“
dotovaný z 80 % z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, podprogram 4.3.2. Lesnická
infrastruktura s účinností od 1. 1. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dodatku.
21.
Schválení zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem „Územní plán Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R167/6/2017
projednala a
schválila
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo veřejné zakázky malého rozsahu
pod názvem „Územní plán Loket“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění zadávací dokumentace, návrh smlouvy o
dílo a zadávací řízení.
22.
Zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní
školy Loket, okres Sokolov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ:
70984221
Rada města Loket
usnesením č. R168/6/2017
jako orgán města příslušný podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2008 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
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vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 33 odst. 3 písm. e) zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí
zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Loket,
okres Sokolov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ: 70984221, ze dne
21. 3. 2017
23.
Schválení dodavatele veřejné zakázky „Obnova 3. brány a odstranění příčin jejího
podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní bašty a věží v areálu
hradu Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R169/6/2017
projednala
zápis hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na zajištění veřejné zakázky „Obnova 3. brány
a odstranění příčin jejího podmáčení a s tím související obnova ochozu mezi budovou dolní
bašty a věží v areálu hradu Loket“ a
schválila
jako nejvýhodnější nabídku firmy Elesta Loket s.r.o. za cenu 2 488 054,55 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby v souladu s usnesením připravil smlouvu o dílo pro firmu
Elesta Loket s.r.o. a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
24.
Dopis, adresovaný ministru vnitra a generálnímu řediteli České pošty s.p. ve věci
„Rekreačního zařízení Svatošské skály“
Rada města Loket
usnesením č. R170/6/2017
projednala a
schválila
znění dopisu, adresovaného ministru vnitra a generálnímu řediteli České pošty s.p. ve věci
zastavení elektronické aukce „Rekreačního zařízení Svatošské skály“ a
pověřuje
starostu jeho podpisem a odesláním ISDS.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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