VÝPIS USNESENÍ
z 15. schůze rady města, která se konala dne 21. června 2017
od 09:00 hodin do 10:16 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:

22. června 2017

1.

Schválení programu 15. schůze rady města dne 21. června 2017

Rada města Loket
usnesením č. R287/15/2017
projednala a
schválila
program 15. schůze rady města dne 21. června 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 15. schůze rady města dne 21. června 2017
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní plocha, zp.
využití: ostatní komunikace o výměře cca 85 m2
4. Návrh paní Věry Vokounové na změnu katastrální hranice
5. Žádost o souhlas s vybudováním kabelového vedení NN na p.p.č. 585/1 a p.p.č. 581/2 pro
napojení p.p.č. 581/1 a se stavbou pilíře umístěnou blíže jak 2 m od hranice p.p.č. 582/2,
stavba č. IP-12-0005040, název stavby: „Loket, SO p.č. 581/1, kNN“, k.ú. Loket
6. Udělení souhlasu pro parkování osobního automobilu v ulici Sportovní na části p.p.č. 862/1,
místní komunikaci III. třídy č. 41c, parkovací místo č. 69, k.ú. Loket
7. Žádost o zřízení vyhrazeného parkoviště na p.p.č. 97/1, k.ú. Loket
8. Žádost o vydání stanoviska k záměru stavby: „Udržovací práce č.p. 118“, p.p.č. 158, k.ú.
9. Žádost o souhlas s provedením zemních prací a se stavbou - výstavbou nové skříně
rDSLAM a skříně pro NN přípojku na p.p.č. 882/10, a dále s umístěním nové přípojky NN
pro funkčnost skříně rDSLAM, stavba: 16010-038915 RVDSL1718_C_K_LOKT4LOKT1HR_MET“, k.ú. Loket
10. Výběr zhotovitele pro akci „Výměna světlíku na střeše mateřské školy Loket“
11. Žádost o vydání k záměru stavby: „Přístavba rekreační chaty, Rooseveltova č.ev. 152,
Loket - p.č. 1008/11 a 1008/12, k.ú. Loket“ na p.p.č. 1008/11, p.p.č. 1008/12, p.p.č.
1008/19, p.p.č. 577/16, k.ú. Loket
12. Výběr zhotovitele pro akci „Výměna obrub v ulici Sportovní“, k.ú. Loket
13. Informace o navýšení odměny z Příkazní smlouvy o správě nemovitostí ze dne 3. 7. 2012
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018
14. Povolení provozu tělocvičny v měsíci červenci 2017
15. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města, žadatel Živé Sokolovsko z. s.,
Sokolov
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16. Financování opravy světlíku v budově Mateřské školy Loket, Tyršovo náměstí č. p. 95,
Loket
17. Schválení účasti v projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“
18. Dopis občana Petra Zemana, Loket
19. Úprava provozní doby Městské knihovny Loket
20. Žádost o souhlas s uzavřením Městské knihovny Loket dne 30. 9. 2017
21. Schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů, pro akci: „Rekonstrukce ul.
Rooseveltova, Tovární, Revoluční I. a II., k.ú. Loket část - Rooseveltova ul.“
22. Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 442/1, druh pozemku: trvalý travní porost,
části o výměře cca 10000 m2 v k.ú. Loučky u Lokte
23. Autorský a stavební dozor STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313,
Radniční, Loket Část 1. – „Obnova krovu a střechy a související práce – I. etapa“
24. Doplnění Přílohy č. 1, Nařízení města Loket ze dne 3. března 2005 č. 3/2005
25. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní
plocha, zp. využití: ostatní komunikace o výměře cca 85 m2
Rada města Loket
usnesením č. R288/15/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 715/75, ostatní plocha o výměře cca 85 m2, přesná
výměra bude určena geometrickým plánem a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění.
4.

Návrh paní Věry Vokounové na změnu katastrální hranice

Rada města Loket
usnesením č. R289/15/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
změnu katastrální hranice tak, aby nemovitosti st. p. č. 51, 115 a 117, jejichž součástí je stavba
a pozemky p. č. 234/2, 234/3 a 691, přešly z k.ú. Údolí u Lokte do k.ú. Loket dle situačního
zákresu v katastrální mapě.
5.
Žádost o souhlas s vybudováním kabelového vedení NN na p.p.č. 585/1 a p.p.č. 581/2
pro napojení p.p.č. 581/1 a se stavbou pilíře umístěnou blíže jak 2 m od hranice p.p.č. 582/2,
stavba č. IP-12-0005040, název stavby: „Loket, SO, p.č. 581/1, kNN“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R290/15/2017
projednala a
schválila
ČEZ Distribuci, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené firmou Diviš elektro centrum
s.r.o., Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, zastoupené Ing. Zdeňkem Markem, Chodov,
Vintířovská 1083, umístění kabelového vedení v délce cca 30 m z rezervního vývodu rozpojovací
skříně na p.p.č. 585/1 přes p.p.č. 581/2 směrem k hranici p.p.č. 581/1, kde bude ukončeno
v pojistkové skříni včetně pilíře na hranici pozemků p.p.č. 581/1 a p.p.č. 582/2, dále schválila
umístění stavby pilíře blíže jak 2 m od hranice p.p.č. 582/2, k.ú. Loket, č. stavby č. IP-12-0005040,
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název stavby: „Loket, SO, p.č. 581/1, kNN“ k.ú. Loket a to za podmínky, že před vydáním opatření
stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, žadatel uzavře s městem Loket smlouvu o
zřízení o zřízení věcného břemene - služebnosti na část p.p.č. 581/2 zasaženého stavbou
kabelové přípojky a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
6.
Udělení souhlasu pro parkování osobního automobilu v ulici Sportovní na části p.p.č.
862/1, místní komunikaci III. třídy č. 41c, parkovací místo č. 69, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R291/15/2017
projednala a
schválila
Jaroslavu Dlouhému, **********, udělení písemného souhlasu města Loket na rok 2017 a na každý
následující kalendářní rok pro parkování osobního automobilu v ulici Sportovní na části 862/1,
místní komunikaci III. třídy č. 41c, na vyhrazené parkovací místo č. 69, za podmínky, že žadatel po
udělení souhlasu města uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 1/2013 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění a požádá Městský úřad
Loket, odbor výstavby o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání části místní komunikace
dále, na své náklady označí vyhrazené parkovací místo č. 69 registrační značkou osobního vozidla
RZ 3K8 2073, která bude mít shodný vzhled, tvar a umístění jako okolní nainstalované registrační
značky vozidel a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
7.

Žádost o zřízení vyhrazeného parkoviště na p.p.č. 97/1, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R292/15/2017
projednala a
schválila
Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje, Karlovy Vary - Dvory, Závodní
386/100, zřízení Vyhrazeného parkoviště č. IP12 „2x Policie ČR“ a navíc zřízení vyhrazeného
parkovacího místa „1x Invalidé“ se směrovou šipkou č. E8d „6 m“ včetně vyznačení VDZ č. V10e
na místní komunikaci III. třídy č. 8c, p.p.č. 97/1, na Tyršovo náměstí u č.p. 96, pro služební vozidla
Policie ČR nového OOP Loket, se sídlem v č.p. 93, Loket, a to na náklady žadatele s tím, že
uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 1/2013 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, v pl. znění a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a požádal Policii
ČR DI, Sokolov, Jednoty 1773, o stanovisko k umístění Vyhrazeného parkoviště č. IP12 a o
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Sokolov, odbor dopravy,
Rokycanova 1929, dále aby vytipoval nejvhodnější místo na místní komunikaci pro zřízení
Vyhrazeného parkoviště č. IP12 pro vozidlo osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené
se symbolem č. O1, které bude sloužit pro návštěvníky lékaře a lékárny.
8.
Žádost o vydání stanoviska k záměru stavby: „Udržovací práce č.p. 118“, p.p.č. 158,
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R293/15/2017
projednala a
schválila
panu Romanu Kvakovi, **********, záměr stavby: „Udržovací práce č.p. 118“, p.p.č. 158, k.ú. Loket výměnu dlažby, kompletní výměnu sádrokartonu, malířské práce, výměnu venkovní reklamní
tabule a osazení markýzy a
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ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Žádost o souhlas s provedením zemních prací a se stavbou - výstavbou nové skříně
rDSLAM a skříně pro NN přípojku na p.p.č. 882/10, a dále s umístěním nové přípojky NN pro
funkčnost skříně rDSLAM, stavba: „16010-038915RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R294/15/2017
projednala a
schválila
České telekomunikační infrastruktuře a.s., Praha - Žižkov, Olšanská 2681/6, zastoupené na
základě plné moci firmou ARANEA NETWORK a.s., Praha - Hostivař, Štěrboholská 1404/104,
zastoupené firmou SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o., Most, Průjezdná 1958/20, provedení zemních
prací a výstavbu nové skříně rDSLAM a skříně pro NN přípojku na p.p.č. 882/10, dále umístění
nové přípojky NN pro funkčnost skříně rDSLAM, k.ú. Loket, stavba: „16010-038915
RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“ a to za podmínky že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, uzavře žadatel
s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na část p.p.č. 882/10 v k.ú. Loket, zasaženého stavbou skříně rDSLAM a skříně
pro NN přípojku,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou skříní na p.p.č. 882/10, za cenu podle pravidel města Loket,
datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvě 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.
10.

Výběr zhotovitele pro akci „Výměna světlíku na střeše Mateřské školy Loket“

Rada města Loket
usnesením č. R295/15/2017
projednala
schválila
zhotovitele akce „Výměna světlíku na střeše Mateřské školy Loket“, k.ú. Loket, firmu
UNIONPLAST - Group s.r.o., Plzeň, Klicperova 9, a to za cenu 476 823 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
11.
Žádost o vydání stanoviska k záměru stavby: „Přístavba rekreační chaty,
Rooseveltova č.ev. 152, Loket - p.č. 1008/11 a 1008/12, k.ú. Loket“ na p.p.č. 1008/11, p.p.č.
1008/12, p.p.č. 1008/19, p.p.č. 577/16, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R296/15/2017
projednala a
schválila
paní Gabriele Strádalové, **********, zastoupené firmou Varská projektová s.r.o., Karlovy Vary,
Husova 955/45, záměr stavby: „Přístavba rekreační chaty, Rooseveltova č.ev. 152, Loket - p.č.
1008/11 a 1008/12, k.ú. Loket“ , na p.p.č. 1008/11, p.p.č. 1008/12, p.p.č. 1008/19, p.p.č. 577/16,
k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
_______________________________________________________________________________
********** 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.
4

Výpis usnesení z 15. schůze RM dne 21. 6. 2017

12.

Výběr zhotovitele pro akci „Výměna obrub v ulici Sportovní“, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R297/15/2017
projednala
schválila
zhotovitele akce „Výměna obrub v ulici Sportovní“, k.ú. Loket, firmu COLAS CZ, a.s., Karlovy Vary,
Sedlecká 271/30, a to za cenu 156 208,68 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
13.
Informace o navýšení odměny z Příkazní smlouvy o správě nemovitostí ze dne
3. 7. 2012 od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018
Rada města Loket
usnesením č. R298/15/2017
projednala a
vzala na vědomí
výši měsíční odměny z Příkazní smlouvy o správě nemovitostí ze dne 3. 7. 2012 na období
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.
14.

Povolení provozu tělocvičny v měsíci červenci 2017

Rada města Loket
usnesením č. R299/15/2017
projednala a
schválila
povolení provozu tělocvičny v měsíci červenci 2017 pro případné zájemce z řad tělovýchovné
jednoty případně i pro jiné zájemce.
15.
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města, žadatel Živé Sokolovsko
z. s., Sokolov
Rada města Loket
usnesením č. R300/15/2017
projednala a
schválila
neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket žadateli: Živé Sokolovsko z. s.,
Švabinského 1711, Sokolov, IČ: 05255236, ve výši 8 000 Kč z důvodu vyčerpání objemu
finančních prostředků určených k poskytnutí dotací z rozpočtu města Loket na podporu
volnočasových aktivit, propagaci města a cestovního ruchu pro rok 2017.
16.
Financování opravy světlíku v budově Mateřské školy Loket, Tyršovo náměstí č. p.
95, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R301/15/2017
projednala a
schválila
převod finančních prostředků ve výši 368 118,75 Kč z rezervního fondu do fondu investic
příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov.
Rada města Loket
usnesením č. R302/15/2017
projednala a
schválila
použití fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov, ve výši
500 000 Kč k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku.
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Peněžní prostředky budou použity na financování opravy světlíku v budově Mateřské školy Loket,
Tyršovo náměstí č. p. 95, Loket.
17.

Schválení účasti v projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“

Rada města Loket
usnesením č. R303/15/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit účast města Loket v projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ s tím, že město
Loket by se na projektu podílelo 15 % způsobilých výdajů a 10 % nezpůsobilých výdajů
připadajících na město Loket. Na předfinancování projektu ve výši 85 % by město Loket poskytlo
Mikroregionu Sokolov – východ návratnou finanční výpomoc.
18.

Dopis občana Petra Zemana, Loket

Rada města Loket
usnesením č. R304/15/2017
projednala a
vzala na vědomí
dopis občana Petra Zemana, Loket ze dne 12. 6. 2017.
19.

Úprava provozní doby Městské knihovny Loket

Rada města Loket
usnesením č. R305/15/2017
projednala a
schválila
úpravu provozní doby Městské knihovny Loket s účinností od 1. 9. 2017.
20.

Žádost o souhlas s uzavřením Městské knihovny Loket dne 30. 9. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R306/15/2017
projednala a
schválila
uzavření Městské knihovny Loket dne 30. 9. 2017.
21.
Schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů, pro akci: „Rekonstrukce ul.
Rooseveltova, Tovární, Revoluční I. a II., k.ú. Loket část - Rooseveltova ul.“
Rada města Loket
usnesením č. R307/15/2017
projednala
schválila
Smlouvu o společném postupu zadavatelů, smluvní strany: zadavatel č. 2 - Město Loket, Loket,
T. G. Masaryka 1/69, zadavatel č. 1 - Sokolovská vodárenská s.r.o., Sokolov, Nádražní 544, pro
akci: „Rekonstrukce ul. Rooseveltova, Tovární, Revoluční I. a II., k.ú. Loket část - Rooseveltova ul.“
a
zmocňuje
starostu města podpisem Smlouvy o společném postupu zadavatelů.
22.
Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 442/1, druh pozemku: trvalý travní
porost, části o výměře cca 10000 m2 v k.ú. Loučky u Lokte
Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R308/15/2017

_______________________________________________________________________________
********** 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.
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zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 442/1, trvalý travní porost, části o výměře cca
10000 m2, přesná výměra bude určena geometrickým plánem a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil vyhotovení GP a následné zveřejnění.
23.
Autorský a stavební dozor STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p.
313, Radniční, Loket Část 1. – „Obnova krovu a střechy a související práce – I. etapa“
Rada města Loket
usnesením č. R309/15/2017
projednala a
schválila
s ohledem na to, že Ing. Petr Podlipský, Masarykovo náměstí 447, Nýřany, IČ 12461504
zpracovával projektovou dokumentaci stavebních úprav Dvorany Loket, č. p. 312 a č. p. 313 a
s ohledem na havarijní stav krovu a střechy Dvorany Loket, č. p. 312 a č. p. 313, 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 autorský a stavební dozor na akci STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA
LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 1. – „Obnova krovu a střechy a související
práce – I. etapa“ s Ing. Petrem Podlipským, Masarykovo náměstí 447, Nýřany, IČ 12461504, cena
díla 174 143,55 bez DPH a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
24.

Doplnění Nařízení města Loket ze dne 3. března 2005 č. 3/2005

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh novely nařízení města č. 3/2005.

usnesením č. R310/15/2017

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta

_______________________________________________________________________________
********** 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.
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