VÝPIS USNESENÍ
z 8. schůze rady města, která se konala dne 5. dubna 2017
od 08:00 hodin do 09:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Omluven:
Zapisovatel:
Vyhotoven dne:

1.

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města
Lubomír Stehlík – člen rady města
Radek Hejna – člen rady města
Ing. Jiří Vávra
6. dubna 2017

Schválení programu 8. schůze rady města dne 22. března 2017

Rada města Loket
usnesením č. R173/8/2017
projednala a
schválila
program 8. schůze rady města dne 5. dubna 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 8. schůze rady města dne 5. dubna 2017
2. Kontrola usnesení
3. Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 2667200817 o nájmu pozemku mezi obchodní
firmou České dráhy, a.s. a Městem Loket
4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 264/13, ostatní plocha o výměře cca 20 m2, k. ú. Loket
5. Záměr prodeje lesního pozemku p. č. 1217/2, o výměře 148 m2 a pozemku p. č. 1218/2,
orná půda o výměře 226 m2, k. ú. Dolní Chodov
6. Schválení nájemní smlouvy, pronájem části p.p.č. 97/1 o výměře cca 7 m2, za účelem
vybudování rampy pro bezbariérový přístup pro handicapované u památkově chráněné
budovy č.p. 93, k.ú. Loket
7. Žádost o pronájem části p.p.č. 985/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
14,90 m2, sjezd, stavba: „Rodinný dům, k.ú. Loket, č. poz. 985/22, 985/7, 985/8, 985/19“,
na p.p.č. 985/22, k.ú. Loket
8. Žádost o pronájem 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
9. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě,
stavba: Mírová - kanalizace“ na p.p.č. 378, k.ú. Mírová
10. Žádost o souhlas s umístěním svodidla na p.p.č. 906/5, stavba „Oprava silnice II/209
staničení km 12,70“, k.ú. Loket
11. Návrh dodatku k servisní smlouvě č. HS 40065“ uzavřené mezi městem Loket a
společností Schindler CZ, a.s.
12. Smlouva o partnerství, projekt: Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1.
etapa)
13. Smlouva o partnerství, projekt: Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1.
etapa)
14. Otevírání obálek, veřejné zakázky malého rozsahu na vyhodnocení zpracovatele projektu:
Územní plán města Loket (pracovní název)
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15. Odstoupení od nájemní smlouvy na centrálním parkovišti v Lokti z důvodu nezaplacení
nájemného, k.ú. Loket
16. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na tisk Loketských listů
17. Projekt „Muzikantská noc 2017“
18. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího úředníka – vedoucího
odboru výstavby Městského úřadu Loket
19. Žádost souhlas se zřízením jednorázové cvičné střelnice na p.p.č. 210/1, p.p.č. 100, p.p.č.
210/3, za účelem filmového natáčení v Lokti, k.ú. Loket
20. Podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotace na likvidaci invazních druhů
rostlin v Karlovarském kraji z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostřední a
zemědělství
21. Schválení udělení plné moci pro zastupování města Loket na členské schůzi Společenství
vlastníků jednotek domu č.p. 94/2, v Lokti, ul. Tyršovo náměstí
22. Žádost pana Luboše Pelce o revokaci usnesení Zastupitelstva města Loket
č. Z17/2/2017
23. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Schválení uzavření nájemní smlouvy č. 2667200817 o nájmu pozemku mezi obchodní
firmou České dráhy, a.s. a městem Loket
Rada města Loket
usnesením č. R174/8/2017
projednala a
schválila
nájemní smlouvu č. 2667200817 o nájmu pozemku mezi obchodní firmou České dráhy, a.s. a
městem Loket na pronájem pozemku p. č. 263/4, části o výměře 214 m2 a pozemku p. č. 298/2,
části o výměře 11 m2 v k.ú. Loket, do doby uzavření kupní smlouvy na odkoupení uvedených částí
pozemků a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy.
4.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 264/13, ostatní plocha o výměře cca 20 m2, k. ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R175/8/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 264/13, 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.
Záměr prodeje lesního pozemku p. č. 1217/2, o výměře 148 m2 a pozemku p. č.
1218/2, orná půda o výměře 226 m2, k. ú. Dolní Chodov
Rada města Loket
usnesením č. R176/8/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje lesního pozemku p. č. 1217/2, o výměře 148 m2 a pozemku p. č.
1218/2, orná půda o výměře 226 m2, v k.ú. Dolní Chodov a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru prodeje.
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6.
Schválení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 97/1 o výměře cca 7 m2 za
účelem vybudování rampy pro bezbariérový přístup pro handicapované u památkově
chráněné budovy č.p. 93, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R177/8/2017
projednala a
schválila
nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 97/1 o výměře cca 7 m2, za účelem vybudování rampy
pro bezbariérový přístup pro handicapované u památkově chráněné budovy č.p. 93, k.ú. Loket,
mezi pronajímatelem městem Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69 a nájemcem firmou ELESTA
Loket s.r.o., IČO 26339731, Loket, ČSA 239/16, zastoupenou jednatelem společnosti Patrikem
Stangarem; nájemné ve výši 100,31 Kč/m2/rok a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy.
7.
Žádost o pronájem části p.p.č. 985/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
14,90 m2, sjezd, stavba: „Rodinný dům, k.ú. Loket, č. poz. 985/22, 985/7, 985/8, 985/19“, na
p.p.č. 985/22, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R178/8/2017
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 985/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14,9 m2, účel pronájmu:
sjezd na pozemek „Rodinný dům, k.ú. Loket, č. poz. 985/22, 985/7, 985/8, 985/19“, na p.p.č.
985/22, k.ú. Loket, v souladu s usnesením č. R64/4/2017 a č. R65/4/2017 ze dne 22. 2. 2017, za
cenu podle pravidel města Loket ve výši 1 505 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 nájemné bude každoročně upravováno o průměrnou roční míru
inflace za uplynulý rok a to panu Zdeňku Dvořákovi, ********** a AUTOMOTO KLUBU LOKET
V AČR, Loket, Na Vyhlídce 592, s tím, že obě smlouvy budou podepsány nejpozději do 4 měsíců
od přijetí tohoto usnesení, jinak toto usnesení pozbývá platnosti, a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
8.
Žádost o pronájem 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. R179/8/2017
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36,41 m2, účel pronájmu
sjezd na pozemek „Novostavba rodinného domu Loket nad Ohří“ na p.p.č. 715/146 a p.p.č.
715/147, vše v k.ú. Loket, v souladu s usnesením č. R136/5/2017 a č. R137/5/2017 ze dne
8. 3. 2017, za cenu podle pravidel města Loket ve výši 3677 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 nájemné bude každoročně upravováno o
průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok, a to panu Rostislavu Kadlecovi, ********** a paní
MUDr. Kateřině Kadlecové, **********, s tím, že obě smlouvy budou podepsány nejpozději do 4
měsíců od přijetí tohoto usnesení, jinak toto usnesení pozbývá platnosti, a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
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9.
Žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě,
stavba: „Mírová - kanalizace“ na p.p.č. 378, k.ú. Mírová
Rada města Loket
usnesením č. R180/8/2017
projednala a
schválila
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na stavbu: „Mírová - kanalizace“
na p.p.č. 378, k.ú. Mírová, dobu neurčitou, jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč a příslušné
DPH a to s oprávněným Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, Karlovy Vary,
Studentská 328/64 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy.
10.
Žádost o souhlas s umístěním svodidla na p.p.č. 906/5, stavba „Oprava silnice II/209
staničení km 12,70 - návrh svodidla“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R181/8/2017
projednala a
schválila
Krajské správě a údržba silnic Karlovarského kraje, Dolní Rychnov, Chebská 282, umístění
svodidla na p.p.č. 906/5 o výměře 11 m2 v k.ú. Loket, dle doložené situace, stavba: „Oprava silnice
II/209 staničení km 12,70 - návrh svodidla“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
11.
Návrh dodatku k servisní smlouvě č. HS 40065“ uzavřené mezi městem Loket a
společností Schindler CZ, a.s.
Neschváleno
12.
Smlouva o partnerství, projekt: „Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket
(1. etapa)“
Rada města Loket
usnesením č. R182/8/2017
projednala a
schválila
smlouvu o partnerství, projekt: „Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)“,
nositel projektu: město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69, partner projektu: Krajská správa a
údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Sokolov, Chebská 282, zastoupena
ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o partnerství.
13.
Smlouva o partnerství, projekt: „Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket
(1. etapa)“
Rada města Loket
usnesením č. R183/8/2017
projednala a
schválila
smlouvu o partnerství, projekt: „Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)“,
nositel projektu: město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69, partner projektu: Služby MaSS, spol. s
r.o., Loket, Revoluční 379/31, zastoupena jednatelem společnosti Lubomírem Stehlíkem a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o partnerství.
14.
Otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu na vyhodnocení zpracovatele
projektu: „Územní plán města Loket (pracovní název)“
_______________________________________________________________________________
********** 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 4 (celkem 6)

Výpis usnesení z 8. schůze RM dne 5. 4. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R184/8/2017
projednala
schválila
zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu projektu: „Územní plán města Loket (pracovní
název)“, Ing. arch. Ivana Kaplana, za cenu 660 000 Kč bez DPH a
pověřuje
vedoucího odboru majetku města, aby uzavřel smlouvu o dílo.
15.
Odstoupení od nájemní smlouvy na centrálním parkovišti v Lokti z důvodu
nezaplacení nájemného, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R185/8/2017
projednala a
schválila
odstoupení od nájemní smlouvy podle článku VIII. písm. b) na parkovací plochu na centrálním
parkovišti v Lokti, uzavřené s nájemcem panem Radomírem Štěpánem, **********, parkovací místo
č. 210 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odstoupení od nájemní smlouvy v souladu
s usnesením.
16.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na tisk Loketských listů

Rada města Loket
usnesením č. R186/8/2017
projednala a
schválila
návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 1. 2012 uzavřenou mezi městem Loket a
společností MEDIA a.s., IČ 28500091, Bohatická 252/6, Dalovice a
zmocňuje
starostu jeho podpisem.
17.

Projekt „Muzikantská noc 2017“

Rada města Loket
usnesením č. R187/8/2017
projednala a
schválila
předložený návrh smlouvy o hudební produkci projektu „Muzikantská noc 2017“ a uzavření smluv o
hudební produkci v rámci projektu „Muzikantská noc 2017“ s jednotlivými provozovateli dotčených
provozoven a
zmocňuje
místostarostu jejich podpisem.
18.
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího úředníka –
vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Loket
Rada města Loket
usnesením č. R188/8/2017
projednala a
schválila
vyhlášení výběrové řízení dle §7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na obsazení pracovní pozice vedoucího
úředníka – vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Loket, s předpokládaným nástupem do
funkce 1. 8. 2017 a
ukládá
tajemníkovi městského úřadu výběrové řízení provést.
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19.
Žádost souhlas se zřízením jednorázové cvičné střelnice na p.p.č. 210/1, p.p.č. 100,
p.p.č. 210/3, za účelem filmového natáčení v Lokti, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R189/8/2017
projednala a
schválila
zřízení jednorázové cvičné střelnice na p.p.č. 210/1, p.p.č. 100, p.p.č. 210/3, za účelem filmového
natáčení v Lokti od dne 11. 5. 2017 do 16. 5. 2017, k.ú. Loket., k.ú. Loket a to společnosti Film
production K-INTERNATIONAL s.r.o., Praha 1, V Jirchářích 150/8; při střelbě bude používáno
cvičné slepé střelivo a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
20.
Podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotace na likvidaci invazních
druhů rostlin v Karlovarském kraji z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního
prostřední a zemědělství
Rada města Loket
usnesením č. R190/8/2017
projednala a
schválila
podání žádosti o dotaci z programu pro poskytování dotace na likvidaci invazních druhů rostlin
v Karlovarském kraji z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostřední a zemědělství,
celkovou výši nákladů na likvidaci invazních rostlin ve výši 120 286,7413 včetně DPH a
zmocňuje
místostarostu města podpisem této žádosti.
21.
Schválení udělení plné moci pro zastupování města Loket na členské schůzi
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 94/2, v Lokti, ul. Tyršovo náměstí
Rada města Loket
usnesením č. R191/8/2017
projednala a
schválila
udělení plné moci panu Vítu Cibuzarovi pro zastupování města Loket na členské schůzi
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 94/2, v Lokti, ul. Tyršovo náměstí dne 6. dubna 2017 od
19:00 hodin a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil udělení plné moci.
22.

Dopis pana Luboše Pelce a Jitky Tyslové

Rada města Loket
usnesením č. R192/8/2017
projednala a
vzala na vědomí
dopis pana Luboše Pelce a Jitky Tyslové ze dne 27. 3. 2017.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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