VÝPIS USNESENÍ
z 10. schůze rady města, která se konala dne 3. května 2017
od 09:00 hodin do 10:25 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
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:

-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

3. května 2017

1.

Schválení programu 10. schůze rady města dne 3. května 2017

Rada města Loket
usnesením č. R217/10/2017
projednala a
schválila
program 10. schůze rady města dne 3. května 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 10. schůze rady města dne 3. května 2017
2. Kontrola usnesení
3. Prodej části pozemku p. č. 299/3, lesní pozemek, dle GP č. 1231-6241/2017 oddělený
pozemek p. č. 299/4 o výměře 71 m2, k.ú. Doubí u Karlových Var
4. Schválení dohody se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN),
o úhradě nákladů vynaložených na technické zhodnocení a kompenzace od společnosti
firmy ARBOR, spol. s r.o. - tělocvična v ul. ČSA 238 v Lokti
5. Prodej pozemku p. č. 951/10, ostatní plocha, části o výměře 37 m2 (díly a + b) a pozemku
p. č. 951/33, ostatní plocha, části o výměře 87 m2 (díl c) v k.ú. Nadlesí, dle GP č. 2334244/2017
6. Smlouva o výpůjčce č. V/3202/HS/2017 na části pozemku p. č. 777/7 pro realizaci stavby
„Loket, chodník okály“
7. Prodloužení doby výpůjčky smlouvy o výpůjčce č.V/3201/HS/2015, stavba „Parkovací místa
v ul. Nádražní, Loket“, silnice II/209, část p. p. č. 266/1, k.ú. Loket, formou dodatku č. 1
8. Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p. 556,
Sportovní, Loket
9. Přidělení volného bytu č. 24, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p. 556,
Sportovní, Loket
10. Revokace usnesení č. Z5/1/2017 ze dne 16. 2. 2017
11. Pronájem 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“, na p.p.č.
715/31, k.ú. Loket
12. Pronájem části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, stavba sjezdu a
vodovodní přípojky pro napojení p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
13. Pronájem části p.p.č. 499/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m 2, účel
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pronájmu: sjezd na pozemek „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, k.ú. Loket
14. Žádost o pronájem části p.p.č. 180/1, ul. Hradní, za účelem zřízení parkovacího místa, k.ú.
Loket
15. Žádost o souhlas se stavbou vrtané studny na p.p.č. 23/9, k.ú. Třídomí
16. Žádost o stanovisko k navržené stavbě oplocení na p.p.č. 146/2, st.p.č. 26/1, p.p.č. 146/3,
k.ú. Údolí u Lokte
17. Revokace usnesení č. R185/8/2017 ze dne 5. 4. 2017, odstoupení od nájemní smlouvy na
centrálním parkovišti v Lokti z důvodu nezaplacení nájemného, k.ú. Loket
18. Žádost o vyjádření k investiční akci, umístění optického kabelu pro rozšíření infrastruktury
spol. Systémnet Line s.r.o., Sokolov, ve městě Loket - ul. Sportovní a ul. Mírová, k.ú. Loket
19. Žádost o stanovisko ke stavbě: „Multifunkční optická síť Loket - I. etapa“, k.ú. Loket
20. Výběr zhotovitele na provedení pokládky podlahové krytiny v Městské knihovně Loket
21. Výběr zhotovitele na úpravu PD pro územní řízení ul. Rooseveltova, stavba: Rekonstrukce
ul. Rooseveltova, ul. Tovární, ul. Revoluční I. a II. etapa, k.ú. Loket“
22. Výběr zhotovitele pro akci provedení opravy „Celoplošná oprava krytu vozovky v ul.
Sportovní – Loket – etapa 1A 1C“
23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (lékárna)
24. Návrh na jmenování Danky Dolejšové do funkce vedoucí odboru výstavby Městského
úřadu Loket
25. Souhlas s umístěním znaku města Loket na webových stránkách www.babybox.cz
26. Provozní doba Městské knihovny v Lokti červenec - srpen 2017
27. Nedobytné pohledávky v Městské knihovně Loket
28. Žádost o natáčení filmu „Tankisté“ v Lokti - Film production K-INTERNATIONAL, s.r.o.
29. Navýšení počtu kontejnerů na sklo ke stávajícímu sběrnému místu na separovaný odpad v
Lokti
30. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Prodej části pozemku p. č. 299/3, lesní pozemek, dle GP č. 1231-6241/2017 oddělený
pozemek p. č. 299/4 o výměře 71 m2, k.ú. Doubí u Karlových Var
Rada města Loket
usnesením č. R218/10/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 299/4, o výměře 71 m2 dle GP č. 1231-6241/2017 v k.ú. Doubí u Karlových
Var, panu Lukáši Medkovi, **********, za kupní cenu minimálně 400 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.
Schválení dohody se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN),
o úhradě nákladů vynaložených na technické zhodnocení a kompenzace od společnosti
firmy ARBOR, spol. s r.o. - tělocvična v ul. ČSA 238 v Lokti
Rada města Loket
usnesením č. R219/10/2017
projednala a
schválila
uzavření dohody o úhradě nákladů vynaložených na technické zhodnocení, kdy město Loket
uhradí společnosti CETIN náhradu nákladů vynaložených na technické zhodnocení budovy č.p.
238, ul. Československé armády v Lokti, tj. stavební úpravy v rozsahu specifikovaných v příloze č.
1 této dohody, a to ve výši 3 000 Kč a uzavření protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu a o
předání nemovitosti po odstranění stavby základnové stanice veřejné komunikační sítě a dále
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schválila
zápis se spol. ARBOR, spol. s r.o., která poskytne městu Loket finanční vyrovnání v celkové výši
3 000 Kč dle bodu 6. zápisu a
zmocňuje
starostu podpisem dohody, protokolu a zápisu.
5.
Prodej pozemku p. č. 951/10, ostatní plocha, části o výměře 37 m2 (díly a + b) a
pozemku p. č. 951/33, ostatní plocha, části o výměře 87 m2 (díl c) v k.ú. Nadlesí, dle GP č.
233-4244/2017
Rada města Loket
usnesením č. R220/10/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 951/10, ostatní plocha, části o výměře 37 m2 (díly a + b) a pozemku p. č.
951/33, ostatní plocha, části o výměře 87 m2 (díl c) v k.ú. Nadlesí, oba dle GP č. 233-4244/2017,
za kupní cenu 300 Kč/m2, paní Daniele Pohlové, ********** s tím, že jako 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).
6.
Smlouva o výpůjčce č. V/3202/HS/2017 na části pozemku p. č. 777/7 pro realizaci
stavby „Loket, chodník okály“
Rada města Loket
usnesením č. R221/10/2017
projednala a
schválila
smlouvu o výpůjčce č. V/3202/HS/2017 na části pozemku p. č. 777/7 pro realizaci stavby „Loket,
chodník okály“ na silnici III. třídy č. 2099, dokončení stavby se předpokládá do 31. 12. 2019 a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.
7.
Prodloužení doby výpůjčky smlouvy o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, stavba
„Parkovací místa v ul. Nádražní, Loket“, silnice II/209, část p. p. č. 266/1, k.ú. Loket, formou
dodatku č. 1
Rada města Loket
usnesením č. R222/10/2017
projednala a
schválila
prodloužení doby výpůjčky smlouvy o výpůjčce č. V/3201/HS/2015, stavba „Parkovací místa v ul.
Nádražní, Loket“, silnice II/209, část p. p. č. 266/1, k.ú. Loket formou dodatku č. 1, na dobu
udržitelnosti projektu, nejpozději však do 31. 12. 2023 a
zmocňuje
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. V/3201/HS/2015.
8.
Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p.
556, Sportovní, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R223/10/2017
projednala a
schválila
přidělení bytu č. 21, o velikosti 0+1, v DPS č.p. 556, ul. Sportovní, Loket, paní Viktorii Bernhartové,
trvalý pobyt **********, neboť splňuje podmínky Pravidel pro přidělování bytů v DPS v Lokti a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy.
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9.
Přidělení volného bytu č. 24, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p.
556, Sportovní, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R224/10/2017
projednala a
schválila
přidělení bytu č. 21, o velikosti 0+1, v DPS č. p. 556, ul. Sportovní, Loket, paní Věře Nydrlové,
trvalý pobyt **********, neboť splňuje podmínky Pravidel pro přidělování bytů v DPS v Lokti a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy.
10.

Revokace usnesení č. Z5/1/2017 ze dne 16. 02. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R225/10/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
revokovat
usnesení č. Z5/1/2017 ze dne 16. 02, kterým byl schválen prodej pozemku p. č. 951/46, ostatní
plocha o výměře 153 m2 dle GP č. 230-5538/2016, v k.ú. Nadlesí, panu Milanu Brychtovi,
**********, za cenu 300 Kč/m2.
11.
Pronájem 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“ , na p.p.č.
715/31, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R226/10/2017
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14,80 m2, účel
pronájmu: sjezd na pozemek, stavba: RD v k.ú. Loket, p.p.č. 715/31 - lokalita „Nad Hájovnou“, na
p.p.č. 715/31, k.ú. Loket, v souladu s usnesením č. R148/6/2017 a č. R149/6/2017 ze dne
22. 3. 2017, za cenu podle pravidel města Loket ve výši 1 495 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 manželům panu Petru Hajnému a paní Sabině
Hajné, **********, 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.
12.
Pronájem části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, stavba
sjezdu a vodovodní přípojky pro napojení p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R227/10/2017
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, účel pronájmu: stavba
sjezdu a vodovodní přípojky pro napojení p.p.č. 581/1, k.ú. Loket, v souladu s usnesením
č. R154/6/2017 a č. R155/6/2017 ze dne 22. 3. 2017, za cenu podle pravidel města Loket, ve výši
2 323 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 Janu
Lukášovi, **********, s tím, že obě smlouvy budou podepsány nejpozději do 4 měsíců od přijetí
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tohoto usnesení, jinak toto usnesení pozbývá platnosti, a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
13.
Pronájem části p.p.č. 499/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, účel
pronájmu: sjezd na pozemek „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R228/10/2017
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 499/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, účel pronájmu:
sjezd na pozemek „Vjezd na p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3“, k.ú. Loket, v souladu s usnesením č.
R151/6/2017 a č. R152/6/2017 ze dne 22. 3. 2017, za cenu podle pravidel města Loket ve výši 909
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 paní Petře Viterové,
**********, 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.
14.
Žádost o pronájem části p.p.č. 180/1, ul. Hradní, za účelem zřízení parkovacího místa,
k.ú. Loket
Neschváleno
15.

Žádost o souhlas se stavbou vrtané studny na p.p.č. 23/9, k.ú. Třídomí

Rada města Loket
usnesením č. R229/10/2017
projednala a
schválila
společnosti VODOVRTY, s.r.o., Mariánské Lázně, Ladova 195, stavbu: „VODOVRTY s.r.o. domovní vrtaná studna k.ú. Třídomí, p.p.č. 23/9, investor: Vlasta Kovaříková, ********** a to za
podmínky, že před vydáním stavebního povolení, kterým se povoluje realizace stavby, uzavře
žadatel, vlastník p.p.č. 23/9, k.ú. Třídomí, s „Vlastníkem lesa“, p.p.č. 130/1 v k.ú. Třídomí, městem
Loket, se sídlem Loket, T. G. Masaryka 1/69, zastoupeným na základě plné moci
nájemcem/pachtýřem společností Loketské městské lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, smlouvu o
podmínkách udělení souhlasu se zřízením stavby se vzdáním se práva na náhradu škody vzniklé
na pozemcích a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
16.
Žádost o stanovisko k navržené stavbě oplocení na p.p.č. 146/2, st.p.č. 26/1, p.p.č.
146/3, k.ú. Údolí u Lokte
Odloženo
17.
Revokace usnesení č. R185/8/2017 ze dne 5. 4. 2017, odstoupení od nájemní smlouvy
na centrálním parkovišti v Lokti z důvodu nezaplacení nájemného, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R230/10/2017
revokuje
usnesení č. R185/8/2017 ze dne 5. 4. 2017 a ponechává v platnosti nájemní smlouvu uzavřenou
dne 24. 6. 2013 s nájemcem panem Radomírem Štěpánem, **********, na parkovací místo č. 210 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby informoval nájemce.
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18.
Žádost o vyjádření k investiční akci, umístění optického kabelu pro rozšíření
infrastruktury spol. Systémnet Line s.r.o. , Sokolov, v městě Loket - ul. Sportovní a ul.
Mírová, k.ú. Loket
Neschváleno
19.

Žádost o stanovisko ke stavbě: „Multifunkční optická síť Loket - I. etapa“, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R231/10/2017
projednala a
schválila
společnosti CATR, s.r.o., Praha 4, Jeremenkova 510, zastoupené panem Petrem Fremutem,
Praha, Minická 376/2, návrh trasy I. etapy liniové elektrokomunikační veřejné optické sítě, která
bude realizována na území města Loket, stavba: „Multifunkční optická síť Loket - I. etapa“, k.ú.
Loket a to za podmínky, že na lesních pozemcích dotčených stavbou bude výstavba prováděna
v souladu s legislativou ČR, zejména zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích, při výstavbě nedojde
k poškození kořenových soustav a kořenových náběhů a k poškození okolního lesa a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
20.
Výběr zhotovitele na provedení pokládky podlahové krytiny v Městské knihovně
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R232/10/2017
projednala a
schválila
zhotovitele na provedení pokládky podlahové krytiny v Městské knihovně Loket, firmu Podlahářské
práce Petr Barteš, Staré Sedlo, Zámecká 209, a to za cenu 172 690 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo v souladu s usnesením včetně
projednání termínu její realizace s danou firmou a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
21.
Výběr zhotovitele na úpravu PD pro územní řízení ul. Rooseveltova, stavba:
Rekonstrukce ul. Rooseveltova, ul. Tovární, ul. Revoluční I. a II. etapa, k.ú. Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R233/10/2017
projednala a
schválila
zhotovitele na úpravu PD pro územní řízení ul. Rooseveltova, stavba: Rekonstrukce ul.
Rooseveltova, ul. Tovární, ul. Revoluční I. a II. etapa, k.ú. Loket“, firmu KV engineering spol. s r.o.,
Karlovy Vary, Závodu míru 584 a to za cenu 251 000 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
22.
Výběr zhotovitele pro akci provedení opravy „Celoplošná oprava krytu vozovky v ul.
Sportovní – Loket – etapa 1A 1C“
Rada města Loket
usnesením č. R234/10/2017
projednala a
schválila
zhotovitelem akce „Celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní – Loket – etapa 1A 1C“ firmu
COLAS CZ a.s. KV, za cenu 1 761 554 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu COLAS CZ a.s. KV
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v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
23.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (lékárna)

Rada města Loket
usnesením č. R235/10/2017
projednala a
schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 6. května 2015, kterým se určuje
nájemné za symbolickou 1 Kč s účinností od 1. července 2017, na dobu neurčitou a
zmocňuje
starostu podpisem dodatku.
24.
Návrh na jmenování Danky Dolejšové do funkce vedoucí odboru výstavby Městského
úřadu Loket
Rada města Loket
usnesením č. R236/10/2017
projednala a
schválila
návrh tajemníka městského úřadu na jmenování paní Danky Dolejšové vedoucí odboru výstavby
Městského úřadu Loket a
jmenuje
paní Danku Dolejšovou vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Loket s účinností od 1. 8. 2017
a
ukládá
tajemníkovi městského úřadu, aby paní Dance Dolejšové předal jmenování do funkce.
25.

Souhlas s umístěním znaku města Loket na webových stránkách www.babybox.cz

Rada města Loket
usnesením č. R237/10/2017
projednala a
schválila
umístění znaku a názvu města Loket na webových stránkách www.babybox.cz v odkazu „Dárci“ a
ukládá
sekretariátu starosty, aby žadatele vyrozuměl.
26.

Provozní doba Městské knihovny Loket červenec-srpen 2017

Rada města Loket
usnesením č. R238/10/2017
projednala a
schválila
změnu provozní doby Městské knihovny Loket v době prázdnin, tj. červenec - srpen 2017.
27.

Nedobytné pohledávky v Městské knihovně Loket

Rada města Loket
usnesením č. R239/10/2017
projednala a
schválila
žádost vedoucí MěK Loket o souhlas s odpisem nedobytných pohledávek a to v souladu se
seznamem nevymahatelných dokumentů.
28.
Žádost o natáčení filmu „Tankisté“ v Lokti - Film production K-INTERNATIONAL,
s.r.o.
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Rada města Loket
usnesením č. R240/10/2017
projednala a
schválila
výjimku z obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a povolila natáčení filmu „Tankisté“ v noci
z 11. 5. na 12. 5. a z 12. 5. na 13. 5. 2017 v Kostelní ulici a pod hradem Loket a
schválila
plán natáčení včetně finančního vypořádání při dodržení všech městem stanovených podmínek,
včetně složení kauce ve výši 200 000 Kč pro případ škod způsobených na majetku města.
29.
Navýšení počtu kontejnerů na sklo ke stávajícímu sběrnému místu na separovaný
odpad v Lokti
Rada města Loket
usnesením č. R241/10/2017
projednala a
schválila
navýšení počtu nádob na tříděný odpad, na sklo, a to jedné nádoby v Lokti v ulici Mírová u objektu
č.p. 583 (prodejna JIP) s četností vývozu 1 x za 28 dní a
ukládá
vedoucí odboru výstavby, aby objednal u svozových společností Marius Pedersen a. s. a SOTES
Sokolov spol. s r.o. dodání jednoho kontejneru na sklo a aby o rozhodnutí rady města
informovala společnost První chráněná dílna s.r.o.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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