VÝPIS USNESENÍ
z 14. schůze rady města, která se konala dne 7. června 2017
od 09:00 hodin do 10:17 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Omluven:

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
-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

7. června 2017

Schválení programu 14. schůze rady města dne 7. června 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R265/14/2017
projednala a
schválila
program 14. schůze rady města dne 7. června 2017 takto:
Zahájení
Schválení programu 14. schůze rady města dne 7. června 2017
Kontrola usnesení
Zrušení hrobů na veřejném pohřebišti v Lokti na parcele č. 951 v katastrálním území Loket
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
5. Žádost o vyjádření ke studii proveditelnosti na stavbu: Reko VTL DN 100 Sviňomazy Vřesová - 3
6. Schválení Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty, sjezd na p.p.č. 985/8 pro
vlastníky navazujících pozemků parc. č. 985/7 a p.p.č. 985/22, 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
7. Žádost o stanovisko k DUR, souhlas s umístěním a vstupem na pozemky, akce: „Loket Nadlesí - napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, doplnění
technologie ÚV Nadlesí“ na p.p.č. 15/1, p.p.č. 15/5, st.p.č. 63/3, p.p.č. 889/4, p.p.č. 987/2,
1036/3, vše v k.ú. Nadlesí
8. Žádost o souhlas s výměnou plotu na p.p.č. 981/5, k.ú. Loket
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0010099/01, kabel NN
na p.p.č. 715/75, p.p.č. 715/193 a p.p.č.715/194, k.ú. Loket
10. Žádost o vyjádření a stanovení podmínek k umístění stavby „Loket - ul. Tyršovo náměstí výměna vodovodu“ na p.p.č. 210/1, p.p.č. 97/1, p.p.č. 103/2, k.ú. Loket
11. Město Loket – Obecně závazná vyhláška města Loket – Požární řád města
12. ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ – Město Loket
13. Výběr zhotovitele pro akci „Výměna oken v MŠ + KD na TN č.p. 94 - Loket“
14. Zajištění parkování při akcích v loketském amfiteátru v roce 2017
15. Parkovací karty rok 2017/2018
16. Změna ceníku za užívání místních komunikací podle nařízení města Loket č. 3/2005
17. Zvýšení odměny předsedy komise pro partnerská města
18. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017
1.
2.
3.
4.
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19. Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2017
20. Umístění kontejneru na bioodpad ve Sportovní ulici u fotbalového hřiště
21. Restaurování sochy J. W. Goetha
22. Žádost o poskytnutí finanční podpory Nadačnímu fondu Gaudeamus, Cheb
23. Schválení pořízení studie revitalizace území v ulici Mírová v Lokti a pořízení studie využití
území Nad Hájovnou
24. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zrušení hrobů na veřejném pohřebišti v Lokti na parcele č. 951 v katastrálním území
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R266/14/2017
projednala a
schválila
zrušení hrobů na veřejném pohřebišti v Lokti na parcele č. 951 v katastrálním území Loket, které
byly zveřejněny po dobu 1 roku, od 30. 3. 2016 do 3. 4. 2017, na úřední desce obce a na úřední
desce hřbitova v souladu se zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a o změně některých zákonů a
ukládá
vedoucímu odboru majetku, aby zajistil zrušení hrobových míst dle fotodokumentace a situace
hrobových míst.
4.
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
Rada města Loket
usnesením č. R267/14/2017
projednala a
schválila
panu Ing. Jiřímu Bělohradskému, **********, zastoupenému na základě plné moci panem Milanem
Boreckým, **********, stavbu plotu na p.p.č. 146/2, st.p.č. 26/1, p.p.č. 146/3 v k.ú. Údolí u Lokte, dle
Technického popisu uvedeného v Situaci stavby +technický popis+řezo-pohled, datum 04/2017,
název akce: oplocení pozemku st.p.č. 26/1 a p.p.č. 146/2 a 146/3 a to za podmínky že,
- před vydáním stavebního povolení, kterým se povoluje realizace stavby uzavře žadatel, vlastník
st.p.č. 26/1 a p.p.č. 146/2 a p.p.č. 146/3, k.ú. Údolí u Lokte, s „Vlastníkem lesa“ městem Loket,
se sídlem Loket, T.G. Masaryka 1/69, zastoupeným na základě plné moci nájemcem/pachtýřem
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,
- stavba plotu bude provedena dle Situace stavby+technický popis+řezo-pohled, oplocení
pozemku bude od stávajícího oplocení válečného pomníku vzdálené 50 cm, aby byl zachován
přístup k válečnému pomníku na části p.p.č. 146/3 (oplocení pomníku zůstane zachováno
v nynější podobě a ve stejném rozsahu jako je nyní) a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil
vyhotovení geometrického plánu na pozemek pod válečným pomníkem, umístěným na části p.p.č.
146/3, vlastník pozemku: Ing. Jiří Bělohradský a na části p.p.č. 415/1, vlastník pozemku:
Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Závodní 353/88, správa nemovitostí Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, vše v k.ú. Údolí u Lokte a uzavření souhlasného
prohlášení s vlastníky pozemků.
5.
Žádost o vyjádření ke studii proveditelnosti na stavbu: Reko VTL DN 100 Sviňomazy Vřesová - 3
Rada města Loket

usnesením č. R268/14/2017

_______________________________________________________________________________
********** 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.
Strana 2 (celkem 6)

Výpis usnesení z 14. schůze RM dne 7. 6. 2017

projednala a
schválila
GridServices, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, umístění VTL plynovodu v části p.p.č. 436/8, k.ú.
Vintířov u Sokolova, v délce 2,3 m „Studie proveditelnosti na stavbu: Reko VTL DN 100 Sviňomazy
- Vřesová - 3“ a to za podmínky, že před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje
realizace stavby uzavře vlastník plynárenského zařízení s městem Loket smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, na část p.p.č. 436/8
zasaženého stavbou plynovodu, k.ú. Vintířov u Sokolova a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
6.
Schválení Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty, sjezd na p.p.č. 985/8 pro
vlastníky navazujících pozemků parc. č. 985/7 a p.p.č. 985/22, 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. R269/14/2017
projednala a
schválila
Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti cesty na p.p.č. 985/8 v k.ú. Loket, dobu neurčitou,
jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč a příslušnou DPH, povinný ze služebnosti: město Loket,
T. G. Masaryka 1/69, Loket, oprávněný ze služebnosti: pan Zdeněk Dvořák, ********** a
AUTOMOTO KLUB LOKET V AČR, Loket, Na Vyhlídce 592 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
cesty.
7.
Žádost o stanovisko k DUR, souhlas s umístěním a vstupem na pozemky, akce:
„Loket - Nadlesí - napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, doplnění
technologie ÚV Nadlesí“ na p.p.č. 15/1, p.p.č. 15/5, st.p.č. 63/3, p.p.č. 889/4, p.p.č. 987/2,
1036/3, vše v k.ú. Nadlesí
Rada města Loket
usnesením č. R270/14/2017
projednala a
schválila
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., Sokolov, Dimitrovova 1619, umístění a vstup na
p.p.č. 15/1, p.p.č. 15/5, st.p.č. 63/3, p.p.č. 889/4, p.p.č. 987/2, 1036/3, akce: „Loket - Nadlesí napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, doplnění technologie ÚV Nadlesí“
vše v k.ú. Nadlesí a to za podmínky, že před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se
povoluje realizace stavby, uzavře investor akce Sokolovská vodárenská s.r.o., Sokolov, Nádražní
544 s městem Loket bezúplatnou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnost inženýrské sítě na pozemky zasažené stavbou vodovodu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.

Žádost o souhlas s výměnou plotu na p.p.č. 981/5, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R271/14/2017
projednala a
schválila
panu Romanu Moravcovi, **********, výměnu plotu na p.p.č. 981/5 za plot z betonových sloupků a
dílců, výšku 2 m, v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0010099/01, kabel
NN na p.p.č. 715/75, p.p.č. 715/193 a p.p.č.715/194, k.ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R272/14/2017
projednala a
schválila
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0010099/01, uložení kabelu
NN na p.p.č. 715/75, p.p.č. 715/193 a p.p.č. 715/194 v k.ú. Loket za jednorázovou náhradu ve výši
15 452 Kč a příslušnou DPH, dobu neurčitou s ČEZ Distribucí, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, zastoupenou Ing. Petrem Dortem - projektová kancelář, Louny, Žerotín 105 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
10.
Žádost o vyjádření a stanovení podmínek k umístění stavby „Loket - ul. Tyršovo
náměstí - výměna vodovodu“ na p.p.č. 210/1, p.p.č. 97/1, p.p.č. 103/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R273/14/2017
projednala a
schválila
Vodohospodářské společnost Sokolov, s.r.o., Sokolov, Dimitrovova 1619, stavbu „Loket - ul.
Tyršovo náměstí - výměna vodovodu“ na p.p.č. 210/1, p.p.č. 97/1, p.p.č. 103/2 v k.ú. Loket dle
doložené situace s tím, že veškeré náležitosti týkající se stavby budou projednány předem s naším
technikem, dále před zahájením a po ukončení stavby dojde fyzickému předání a převzetí
pozemků na základě předávacího protokolu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
11.

Obecně závazná vyhláška města Loket – Požární řád města

Rada města Loket
usnesením č. R274/14/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
novou obecně závaznou vyhlášku města Loket – Požární řád města, která upravuje organizaci a
zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,
k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
12.

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ – Město Loket

Rada města Loket
usnesením č. R275/14/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
nový Řád ohlašovny požárů – město Loket na základě § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985
Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 13 nařízení vlády č. 172/2001
Sb. a vydat v uvedeném znění.
13.

Výběr zhotovitele pro akci „Výměna oken v MŠ + KD na TN č.p. 94 - Loket“

Rada města Loket
usnesením č. R276/14/2017
projednala a
schválila
zhotovitelem akce „Výměna oken v MŠ + KD na TN č.p. 94 - Loket“ firmu OTHERM Sokolov
za cenu 260.860,- Kč bez DPH a
ukládá
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vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu OTHERM Sokolov
v souladu s usnesením a pověřuje starostu jejím podpisem.
14.

Zajištění parkování při akcích v loketském amfiteátru v roce 2017

Rada města Loket
usnesením č. R277/14/2017
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění parkování při kulturních akcích pořádaných v rámci
loketské kulturní sezóny 2017 mezi Městem Loket a Vladimírem Suchanem, Petřín 1113/10,
360 01 Karlovy Vary, IČ: 15717186 a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
15.

Parkovací karty rok 2017/2018

Rada města Loket
usnesením č. R278/14/2017
projednala a
schválila
poskytnutí slevy na 1 parkovací kartu na rok 2017/2018 pro občany s trvalým pobytem v ul. T. G.
Masaryka vyjma č. p. 1/69, ul. Kostelní, ul. Krátká, ul. Sobotova, ul. Radniční, ul. Řeznická,
Tyršovo náměstí ve výši 484 Kč bez DPH. Cena 1 parkovací karty na rok 2017/2018 platné
od 1. 7. 2017 od 30. 6.2018 pro občany s trvalým pobytem v ul. T. G. Masaryka vyjma č. p. 1/69,
Kostelní, Krátká, Sobotova, Radniční, Řeznická, Tyršovo náměstí činí 50 Kč včetně DPH.
16.

Změna ceníku za užívání místních komunikací podle nařízení města Loket č. 3/2005

Rada města Loket
usnesením č. R279/14/2017
projednala a
schválila
s účinností od 8. 6. 2017 ceník za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle
nařízení města Loket č. 3/2005, který nahrazuje ceník za užívání místních komunikací nebo jejich
určených úseků podle nařízení města Loket č. 3/2005 ze dne 9. 5. 2013.
17.

Zvýšení odměny předsedy komise pro partnerská města

Rada města Loket
usnesením č. R280/14/2017
projednala a
schválila
odměnu za výkon funkce předsedy komise pro partnerská města, který není členem zastupitelstva
města, ve výši 1 500 Kč/měsíčně s účinností od 1. 7. 2017.
18.

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 6/2017.
19.

usnesením č. R281/14/2017

Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R282/14/2017
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2017.
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20.

Umístění kontejneru na bioodpad ve Sportovní ulici u fotbalového hřiště

Rada města Loket
usnesením č. R283/14/2017
projednala a
schválila
navýšení počtu nádob na tříděný bioodpad - přidání jedné nádoby v Lokti v ulici Sportovní
k fotbalovému hřišti s četností vývozu 1 x za 7 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 bio odpad, a aby o rozhodnutí rady města
informovala společnost První chráněná dílna s.r.o.
21.

Restaurování sochy J. W. Goetha

Rada města Loket
usnesením č. R284/14/2017
projednala a
schválila
realizaci akce: „Restaurování sochy J. W. Goetha“ za nabídkovou cenu 95 000 Kč, zhotovitel není
plátce DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo na restaurování sochy.
22.

Žádost o poskytnutí finanční podpory Nadačnímu fondu Gaudeamus, Cheb

Rada města Loket
usnesením č. R285/14/2017
projednala a
schválila
poskytnout žadateli Nadačnímu fondu Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb finanční dar ve
výši 3 000 Kč na organizaci XXVI. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky
a Slovenské republiky a
zmocňuje
starostu města podpisem darovací smlouvy.
23.
Schválení pořízení studie revitalizace území v ulici Mírová v Lokti a pořízení studie
využití území Nad Hájovnou
Rada města Loket
usnesením č. R286/14/2017
projednala a
schválila
pořízení studie revitalizace území v ulici Mírová v Lokti a pořízení studie využití území v lokalitě
Nad Hájovnou

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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