VÝPIS USNESENÍ
z 9. schůze rady města, která se konala dne 19. dubna 2017
od 09:00 hodin do 10:55 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:

19. dubna 2017

Schválení programu 9. schůze rady města dne 19. dubna 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R193/9/2017
projednala a
schválila
program 9. schůze rady města dne 19. dubna 2017 takto:
Zahájení
Schválení programu 9. schůze rady města dne 19. dubna 2017
Kontrola usnesení
Záměr prodeje části pozemku p. č. 982/14, lesní pozemek o výměře 50 m2, k. ú. Loket
Schválení uzavření nájemní smlouvy mezi městem Loket a Barbarou Gröbovou, Zahradní
567, Loket, za účelem umístění odpadových nádob
5. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 371/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 17,25 m2, k.ú. Loket
6. Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro zásobování pobočky České pošty,
s.p., k.ú. Loket
7. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, předzahrádka u obj. č.p. 129/1, na
části p.p.č. 478 a části p.p.č. 210/1, k.ú. Loket
8. Žádost o udělení souhlasu vlastníka pozemku se změnou délky a plochy účelové
komunikace na p.p.č. 424/2, k.ú. Loket
9. Vyřazení části p.p.č. 424/2, místní komunikace IV. třídy č. 77d, z pasportu komunikací a
zařazení části p.p.č. 424/2 do účelových komunikací, k.ú. Loket
10. Smlouva č. 13 - 17 O poskytnutí poradenské činnosti, projekt: „Dopravní terminál Loket“
11. Smlouva o dílo, stavba: „Loket - ulice Nádražní a ČSA - dešťová kanalizace“, číslo zakázky:
082017, číslo smlouvy: 082017
12. Výběr zhotovitele pro akci provedení opravy „Loket ZŠ TGM - oprava učeben a kabinetů
2016 - ETAPA II.“
13. Žádost o závazné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí - stavba vedení
„V487/488 - vedení 400 kV VER -VIT“
14. Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2016
1.
2.
3.
4.
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15. Schválení hospodářského výsledku města Loket za rok 2016
16. Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2016
17. Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
18. Pořádání trhů v rámci kulturních akcí pořádaných městem Loket v roce 2017
19. Havarijní pojištění vozidla Toyota HILUX
20. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017
21. Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2017
22. Poskytnutí peněžitého daru na pořízení nového babyboxu v Mariánských Lázních
23. Informace z jednání SVJ Tyršovo náměstí 94, Loket
24. Delegování do orgánů Destinační agentury Karlovarského kraje za město Loket
25. Informace o záměru natáčení filmu ruské produkce v Lokti - květen 2017
26. Smlouva o provozování infocentra ve městě Loket
27. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 982/14, lesní pozemek o výměře 50 m2, k. ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R194/9/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 982/14, lesní pozemek o výměře 50 m2 v k. ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru prodeje.
4.
Schválení uzavření nájemní smlouvy mezi městem Loket a Barbarou Gröbovou,
Zahradní 567, Loket, za účelem umístění odpadových nádob
Rada města Loket
usnesením č. R195/9/2017
projednala a
schválila
uzavření nájemní smlouvy o nájmu pozemku mezi paní Barbarou Gröbovou, Loket, Zahradní 567,
(zplnomocněnou panem Reinerem Gröbem, ********** - vlastníkem p.p.č. 119/1) a městem Loket,
na pronájem části pozemku p. č. 119/1, části o výměře cca 100 m2 , v k.ú. Loket, za účelem
umístění odpadových nádob za cenu 18,79 Kč/m2/rok a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy.
5.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 371/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 17,25 m2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R196/9/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p. p.č. 371/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
17,25 m2, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
6.
Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro zásobování pobočky České
pošty, s.p., k.ú. Loket
Neschváleno

_______________________________________________________________________________
********** 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 7)

Výpis usnesení z 9. schůze RM dne 19. 4. 2017

7.
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, předzahrádka u obj. č.p. 129/1,
na části p.p.č. 478 a části p.p.č. 210/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R197/9/2017
projednala a
schválila
panu Zdeňku Dvořákovi, **********, užívání veřejného prostranství, umístění předzahrádky u obj.
č.p. 129/1 na části p.p.č. 478, místní komunikace IV. třídy č. 10d a části p.p.č. 210/1, místní
komunikace IV. třídy č. 2d, k.ú. Loket, o rozměrech 7,50 m x 2,5 m (18,75 m2), na období od
1. 5. 2017 do 30. 10. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.
Žádost o udělení souhlasu vlastníka pozemku se změnou délky a plochy účelové
komunikace na p.p.č. 424/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R198/9/2017
projednala a
schválila
stavebníkům panu Zdeňku Pokornému a paní Lence Pokorné, **********, zastoupenými panem Oto
Szakosem, **********, změnu délky a plochy příjezdové komunikace na p.p.č. 424/2, k.ú. Loket,
v souladu s výkresem: C.02 - Situace koordinační, akce: Rodinný dům p.p.č. 905/9 - změna
stavby, datum 03.2017 a to za podmínky, že stavebníci budou provádět pravidelnou letní a zimní
údržbu příjezdové plochy k č.p. 588 na vlastní náklady a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Vyřazení části p.p.č. 424/2, místní komunikace IV. třídy č. 77d, z pasportu komunikací
a zařazení části p.p.č. 424/2 do účelových komunikací, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R199/9/2017
projednala a
schválila
vyřazení části p.p.č. 424/2, místní komunikace IV. třídy č. 77d v délce 52 bm, z pasportu
komunikací a zařazení části p.p.č. 424/2 do účelových komunikací, k.ú. Loket, z důvodu
pravidelného provádění letní a zimní údržby příjezdové plochy k č.p. 588, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby splnil usnesení.
10.
Smlouva č. 13-17 O poskytnutí poradenské činnosti, projekt: „Dopravní terminál
Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R200/9/2017
projednala a
schválila
smlouvu č. 13-17 O poskytnutí poradenské činnosti, projekt: „Dopravní terminál Loket“, zadavatel:
město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69, dodavatel: ABRI, s.r.o., Sokolov, Ondříčkova 537,
odměnu ve výši 49 000 Kč bez DPH za vypracování studie proveditelnosti a odměnu ve výši
49 000 Kč bez DPH za vypracování žádosti a všech ostatních příloh a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy O poskytnutí poradenské činnosti.
11.
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu: „Loket - ulice
Nádražní a ČSA - dešťová kanalizace“, číslo zakázky: 082017, číslo smlouvy: 082017
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Rada města Loket
usnesením č. R201/9/2017
projednala a
schválila
smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu: „Loket - ulice Nádražní a ČSA dešťová kanalizace“, číslo zakázky: 082017, číslo smlouvy: 082017, objednatel: město Loket,
Loket, T. G. Masaryka 1/69, zhotovitel: Ing. Petra Neubauerová, Karlovy Vary - Rybáře, Rohová
552/9, cenu: 163 000 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
12.
Výběr zhotovitele pro akci provedení opravy „Loket ZŠ TGM - oprava učeben a
kabinetů 2016 - ETAPA II.“
Rada města Loket
usnesením č. R202/9/2017
projednala a
schválila
zhotovitelem akce oprava „Loket ZŠ TGM - oprava učeben a kabinetů 2016 - ETAPA II.“ firmu
Radaušer Pavel, Tovární ul. 200/25, 357 33 Loket za cenu 708 018 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu Radaušer Pavel, Tovární
ul. 200/25, 357 33 Loket v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
13.
Žádost o závazné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí - stavba vedení
„V487/488 - vedení 400 kV VER -VIT“
Rada města Loket
usnesením č. R203/9/2017
projednala,
vzala na vědomí
žádost o závazné stanovisko společnosti ČEPS Invest, a.s. a
pověřuje
starostu města k dalšímu jednání se společností ČEPS Invest, a.s., Praha, Elektrárenská 774/2
14.

Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2016

Rada města Loket
usnesením č. R204/9/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit řádnou účetní závěrku města Loket 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 města Loket za rok
2016 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
15.

Schválení hospodářského výsledku města Loket za rok 2016

Rada města Loket
usnesením č. R205/9/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
hospodářský výsledek města Loket za rok 2016 ve výši 1 705 081,52 Kč.
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16.

Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2016

Rada města Loket
usnesením č. R206/9/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Loket a závěrečným účtem města
Loket za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2016
bez výhrad a
ukládá
vedoucí odboru financí, aby návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2016 zveřejnila na
internetových stránkách města Loket a na úřední desce.
17.

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Rada města Loket
usnesením č. R207/9/2017
projednala a
schválila
s ohledem na bezporuchový chod městského kamerového dohlížecího systému, který zajišťuje
firma pana Romana Meškána, Chodov, udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, kterými je upraven postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
schválila
uzavření smlouvy o dílo na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v roce 2017 s
firmou pana Romana Meškána, Poděbradova 703, Chodov a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
18.

Pořádání trhů v rámci kulturních akcí pořádaných městem Loket v roce 2017

Rada města Loket
usnesením č. R208/9/2017
projednala a
schválila,
že akce Zahájení kulturní sezóny 20. 5. 2017, Slavnosti purkrabího Půty 12. – 13. 8. 2017,
Vinobraní 7. – 8. 10. 2017, Krušnohorské vánoční trhy 9. – 10. 12. 2017, Rozsvěcení vánočního
stromu 3. 12. 2017, budou pořádány městem Loket a prodejní stánky umístěné na náměstí v rámci
těchto akcí budou dle čl. 8 OZV města Loket č. 1-2013 osvobozeny od poplatku za užívání
veřejného prostranství a budou vyjma kulturních akcí Zahájení kulturní sezóny 20. 5. 2017 a
Rozsvěcení vánoční stromu 3. 12. 2017 zpoplatněny dle ceníku nájmu prodejních stánků při
pořádání trhů městem Loket, schváleným Radou města Loket, usnesením č. R150/11/2012.
19.

Havarijní pojištění vozidla Toyota HILUX

Rada města Loket
usnesením č. R209/9/2017
projednala a
schválila
uzavření pojistné smlouvy v rozsahu nabídky havarijního pojištění požárního vozidla Toyota HILUX
ze dne 29. 3. 2017 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
20.

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 4/2017.

usnesením č. R210/9/2017
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21.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R211/9/2017
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2017.
22.

Poskytnutí peněžitého daru na pořízení nového babyboxu v Mariánských Lázních

Rada města Loket
usnesením č. R212/9/2017
projednala a
schválila
poskytnutí peněžitého daru spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., Pod oborou 88,
Hájek, 104 00 Praha, na zřízení nového babyboxu v Mariánských Lázních ve výši 1000 Kč a
zmocňuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
23.

Informace z jednání SVJ Tyršovo náměstí 94, Loket

Rada města Loket
usnesením č. R213/9/2017
projednala a
schválila
výměnu oken jednotek č. 2, 3 a 6 v obytném domě Tyršovo náměstí č. p. 94, Loket, které jsou ve
vlastnictví města Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města připravit výběrové řízení na výměnu oken v jednotkách č. 2, 3,
6, které jsou ve vlastnictví města Loket s podmínkou, že cena vzešlá z výběrového řízení bude
dodavatelem garantována i ostatním členům SVJ Tyršovo náměstí 94, Loket.
24.

Delegování do orgánů Destinační agentury Karlovarského kraje za město Loket

Rada města Loket
usnesením č. R214/9/2017
revokuje
usnesení č. R189/8/2016 a
schválila
delegovat do orgánů spolku „Živý kraj - Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. za město
Loket do:
- kontrolní komise: Radka Hejnu
- správní rady: Mgr. Petra Zahradníčka
25.

Informace o záměru natáčení filmu ruské produkce v Lokti - květen 2017

Rada města Loket
usnesením č. R215/9/2017
projednala a
vzala na vědomí
informace o záměru natáčení filmu ruské produkce v Lokti - květen 2017 a
pověřila
místostarostu dojednáním závazné smlouvy o podmínkách natáčení – do 3. 5. 2017.
26.

Smlouva o provozování infocentra ve městě Loket

Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R216/9/2017
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uzavření smlouvy o provozování infocentra ve městě Loket s Ivanou Lojínovou, Pražská 31, 360
01 Karlovy Vary, IČ: 13841289 a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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