VÝPIS USNESENÍ
ze 17. schůze rady města, která se konala dne 18. července 2017
od 08:00 hodin do 9:05 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Lubomír Stehlík – člen rady města
Radek Hejna – člen rady města
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

18. července 2017

1.

Schválení programu 17. schůze rady města dne 18. července 2017

Rada města Loket
usnesením č. R315/17/2017
projednala a
schválila
program 17. schůze rady města dne 18. července 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 17. schůze rady města dne 18. července 2017
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 681/2, ostatní plocha o výměře 16111 m2 v k. ú.
Loket
4. Žádost o vyjádření k vypouštěním důlních vod ze štoly Barbory a štoly č. 13 Nadlesí do
toku Stoka, k.ú. Nadlesí
5. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 814/13, p.p.č. 814/10, p.p.č.
815, p.p.č. 816, p.p.č. 814/3, část. p.p.č. 810, část. p.p.č. 807, část p.p.č. 814/11, k.ú. Loket
6. Žádost o vydání stanoviska k záměru stavby: „MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru“
na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2, k.ú. Loket
7. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 485/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 15 m2 a části p.p.č. 487/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2, stavba: „MVE
Loket - oprava stavidlového uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2, k.ú. Loket
8. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, části 485/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 15 m2 a části p.p.č. 487/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2, při
realizaci stavby: „MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2,
k.ú. Loket
9. Žádost o souhlas se záměrem stavby, s uložením vodovodní a elektrické přípojky NN do
p.p.č. 925/1 pro p.p.č. 907/1, k.ú. Loket
10. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, vodovodní a elektrická
přípojka na p.p.č. 925/1 pro p.p.č. 907/1, k.ú. Loket
11. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 925/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 7,5 m2, uložení vodovodní a elektrické přípojky do pozemku, k.ú. Loket
12. Žádost o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 638/13, 638/5, 683/12 a 636 k
tíži pozemku p. č. 681/2, k. ú. Loket
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13. Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov
14. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2017
15. Plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 6. 2017
16. Odpis pohledávky č. 5460000008 pro nedobytnost
17. Konání závodu Mistrovství světa v motokrosu MXGP a MX2
18. Žádost o zmírnění nájmu amfiteátru – uskutečnění akce na podporu karlovarského hokeje
„SRDCEM PRO HOKEJ“
19. Smlouva o výpůjčce č. V/3203/HS/2017 na část pozemku p. č. 266/1 pro realizaci stavby
„Parkoviště P+R a K+R pro integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket –
etapa II.“, na silnici II. třídy 209
20. Schválení Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení, čís.
povinného US/3215/HS/2017, p.p.č. 266/1, stavba: „Parkoviště P+R a K+R pro integrovaný
terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket - etapa II“, k.ú. Loket
21. Žádost o souhlas se vstupem a užitím pozemku č. 985/1, montáž ohňostroje, k.ú. Loket
22. Žádost o ubytování v tělocvičně v Lokti, ul. Československé armády 238/22
23. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, likvidace invazních druhů rostlin
v Karlovarském kraji
24. Prodej pozemku p. č. 681/1, ostatní plocha, části o výměře 180 m2 (díl „a“ dle GP č. 2334244/2017) a pozemku p. č. 681/2, ostatní plocha, části o výměře 2296 m2 (díl „b“ dle GP č.
233-4244/2017) v k. ú. Loket
25. Vyhlášení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - STAVEBNÍ
ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket - část 2. „Obnova krovu a
střechy a související práce – II. etapa“
26. Poskytnutí peněžité odměny vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Loket při skončení
pracovního poměru u města Loket po nabytí nároku na starobní důchod
27. Různé
28. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na akci: „Rekonstrukce ul.
Rooseveltova, k.ú. Loket - kanalizace a vodovod, komunikace a veřejné osvětlení“ na p.p.č.
577/16 a p.p.č. 488/2, k.ú. Loket
29. Navýšení počtu kontejnerů na separované odpady v Lokti
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 681/2, ostatní plocha o výměře 16111 m2
v k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R316/17/2017
projednala a
schválila
nezveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 681/2, ostatní plocha o výměře 16111 m2 v k. ú. Loket.
4.
Žádost o vyjádření k vypouštěním důlních vod ze štoly Barbory a štoly č. 13 Nadlesí
do toku Stoka, k.ú. Nadlesí
Rada města Loket
usnesením č. R317/17/2017
projednala a
schválila
vypouštění důlní vody ze štoly Barbora a štoly č. 13 Nadlesí do toku Stoka po dobu odstávky a
provádění prací v objektu ČDV Horní Slavkov v průběhu měsíce září 2017 s tím, že termín prací
bude upraven dle získaného rozhodnutí z OŽP Krajského úřadu Karlovarského kraje a to firmě
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DIAMO, s. p., o.z., Správa uranových ložisek, Příbram, ul. 28. října 184 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zveřejnil termín
odstávky na webu města Loket.
5.
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 814/13, p.p.č. 814/10,
p.p.č. 815, p.p.č. 816, p.p.č. 814/3, část. p.p.č. 810, část. p.p.č. 807, část p.p.č. 814/11, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R318/17/2017
projednala a
schválila
paní Petře Karlíčkové, **********, užívání veřejného prostranství, p.p.č. 814/13 - 288 m2, p.p.č.
814/10 - 306 m2, p.p.č. 815 - 2028 m2, p.p.č. 816 - 9979 m2, 814/3 - 1809 m2, p.p.č., část. p.p.č.
810 - 129 m2, část. p.p.č. 807 - 1011 m2, část p.p.č. 814/11 -1354 m2, k.ú. Loket, o celkové výměře
16 904 m2, dne 30. 7. 2017, za účelem realizace projektu „O loketský poklad 2017“, dle přílohy a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a informoval
nájemce Český rybářský svaz, místní org. Loket, Loket, ČSA 566, že město Loket souhlasí s
pořádáním aquazorbingu na rybníčku p.p.č. 814/3 v k.ú. Loket, dne 30. 7. 2017.
6.
Žádost o vydání stanoviska k záměru stavby: „MVE Loket - oprava stavidlového
uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R319/17/2017
projednala a
schválila
Povodí Ohře, s.p., Chomutov, Bezručova 4219, záměr stavby: „MVE Loket - oprava stavidlového
uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2 v k.ú. Loket a to za podmínky, že stavebník uzavře
s městem Loket nájemní smlouvu na část p.p.č. 485/2 o výměře 15 m2 a část p.p.č. 487/1 o
výměře 30 m2 v k.ú. Loket, dle doložené Situace dále, při realizaci stavby budou použita pouze
vozidla s celkovou hmotností do „18 t“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
7.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 485/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 15 m2 a části p.p.č. 487/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2, stavba: „MVE Loket
- oprava stavidlového uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R320/17/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 485/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2
a části p.p.č. 487/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2, stavba: „MVE Loket - oprava
stavidlového uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2, vše v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
8.
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, části 485/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 15 m2 a části p.p.č. 487/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 30
m2, při realizaci stavby: „MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č.
489/2, k.ú. Loket
Rada města Loket

usnesením č. R321/17/2017
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projednala a
schválila
Povodí Ohře, s.p., Chomutov, Bezručova 4219, užívání veřejného prostranství části p.p.č. 485/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a části p.p.č. 487/1, ostatní plocha, zeleň o
výměře 30 m2, účel užívání: užívání pozemků při realizaci stavby: „MVE Loket - oprava
stavidlového uzávěru“ na p.p.č. 488/3 a p.p.č. 489/2, k.ú. Loket, předpokládanou dobu realizace
stavby od 15. 8. 2017 do 30. 11. 2017 a to za podmínky, že stavebník doloží zápisem ve
stavebním deníku skutečný počet dní užívání pozemků, oplotí plochu staveniště část p.p.č. 487/1 o
výměře 30 m2 - mezi oplocením plochy zařízení staveniště a oplocením zahrádek zůstane na
pozemku průchod, šíře 2 m a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Žádost o souhlas se záměrem stavby, s uložením vodovodní a elektrické přípojky NN
do p.p.č. 925/1 pro p.p.č. 907/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R322/17/2017
projednala a
schválila
manželům panu Marku Černému a paní Lucii Černé, **********, záměr stavby, uložení vodovodní a
elektrické přípojky NN do p.p.č. 925/1 pro p.p.č. 907/1 v délce cca 2,5 bm, k.ú. Loket, a to za
podmínky, že vodovodní a elektrická přípojka NN budou uloženy v jednom výkopu, v chráničce, a
vlastníci pozemku uzavřou s městem Loket smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k části
p.p.č. 925/1, vše v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
10.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, vodovodní a
elektrická přípojka na p.p.č. 925/1 pro p.p.č. 907/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R323/17/2017
projednala a
schválila
manželům panu Marku Černému a paní Lucii Černé, Loket, **********, zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě, na vodovodní a elektrickou přípojku o výměře cca 7,5 m2 do p.p.č.
925/1 pro p.p.č. 907/1 v k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši
500 Kč a příslušné DPH, a to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby uzavřou
žadatelé, vlastníci p.p.č. 907/1, s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, na vodovodní a elektrickou přípojku
NN, na p.p.č. 925/1 pro p.p.č. 907/1, k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavřou s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek parc. č. 925/1 zasažený stavbou vodovodní a elektrické přípojky o výměře cca 7,5
m2, za cenu podle pravidel města Loket, 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),
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.
11.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 925/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 7,5 m2, uložení vodovodní a elektrické přípojky do pozemku, k.ú. Loket
Rada města Loket

usnesením č. R324/17/2017
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projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 925/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 7,5 m2, uložení
vodovodní a elektrické přípojky NN do pozemku, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
12.
Žádost o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 638/13, 638/5, 683/12 a 636 k
tíži pozemku p. č. 681/2, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R325/17/2017
projednala
žádost pana Zdeňka Jirků, **********, ze dne 30. 6. 2017 o zřízení věcného břemene průjezdu a
průchodu k pozemkům p. č. 638/13, 638/5, 683/12 a 636 v k. ú. Loket ve vlastnictví žadatele k
tíži pozemku p. č. 681/2 v k. ú. Loket ve vlastnictví města Loket a
schválila
zřízení závazku budoucího nabyvatele části pozemku p. č. 681/2 v k. ú. Loket v kupní smlouvě tak,
že zřídí k části pozemku p. č. 681/2 služebnost cesty ve prospěch pozemku p. č. 638/5 v k. ú.
Loket v rozsahu geometrického plánu firmy Pavel Vynikal – geodetické služby, Sedlečko 1, 362 72
Kyselka, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, rozdělení a změna hranice a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a informoval
žadatele.
13.
Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres
Sokolov
Rada města Loket
usnesením č. R326/17/2017
projednala a
schválila
poskytnutí odměny z fondu odměn příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov,
ve výši jeden a půl násobku měsíčního platu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola
Loket, okres Sokolov a
ukládá
sekretariátu starosty, aby ředitelku ZŠ písemně vyrozuměl.
14.

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2017

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 8/2017.
15.

usnesením č. R327/17/2017

Plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 6. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R328/17/2017
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 6. 2017.
16.

Odpis pohledávky č. 5460000008 pro nedobytnost

Rada města Loket
usnesením č. R329/17/2017
projednala a
schválila
odpis pohledávky č. 5460000008 ve výši 13 824,58 Kč pro nedobytnost.
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17.

Konání závodu Mistrovství světa v motokrosu MXGP a MX2

Rada města Loket
usnesením č. R330/17/2017
projednala a
vzala na vědomí
konání závodu Mistrovství světa v motokrosu MXGP a MX2 ve dnech 22. 7. 2017 a 23. 7. 2017 a
uspořádání ohňostroje v rámci zahájení MS a to dne 22. 7. 2017 od 23:00 hodin.
18.
Žádost o zmírnění nájmu amfiteátru – uskutečnění akce na podporu karlovarského
hokeje „SRDCEM PRO HOKEJ“
Rada města Loket
usnesením č. R331/17/2017
projednala
žádost občanského sdružení Fan Club karlovarského hokeje o snížení úhrady za pronájem
amfiteátru dne 19. 8. 2017, kdy se uskuteční charitativní koncert na podporu karlovarského hokeje
„SRDCEM PRO HOKEJ“ ve spolupráci s agenturou Vlny a městem Loket a
schválila
spolupořadatelství města Lokte s úhradou provozní režie akce.
19.
Smlouva o výpůjčce č. V/3203/HS/2017 na část pozemku p. č. 266/1 pro realizaci
stavby „Parkoviště P+R a K+R pro integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket
– etapa II.“, na silnici II. třídy 209
Rada města Loket
usnesením č. R332/17/2017
projednala a
schválila
smlouvu o výpůjčce č. V/3203/HS/2017 na část pozemku p. č. 266/1 pro realizaci stavby
„Parkoviště P+R a K+R pro integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket – etapa II.“,
na silnici II. třídy 209, jejíž dokončení stavby se předpokládá do 31. 12. 2019, dále schválila dobu
výpůjčky na dobu určitou, a to od uzavření této smlouvy do doby vypořádání majetkových poměrů
k předmětu výpůjčky, kdy vzhledem k žádosti vypůjčitele o dotaci z Regionálního operačního
programu se doba výpůjčky sjednává na dobu udržitelnosti projektu, nejpozději však
do 31. 12. 2023 a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.
20.
Schválení Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení,
čís. povinného US/3215/HS/2017, p.p.č. 266/1, stavba: „Parkoviště P+R a K+R pro
integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket - etapa II“ ,k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R333/17/2017
projednala a
schválila
uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení, čís. povinného
US/3215/HS/2017 - p.p.č. 266/1, k.ú. Loket, umístění napájecího kabelu veřejného osvětlení do
silničního pozemku silnice II. třídy č. 209 ve staničení 11,96 km, v rámci stavby: „Parkoviště P+R a
K+R pro integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket - etapa II“, mezi smluvními
stranami - oprávněný: Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket; povinný: Karlovarský kraj, Karlovy
Vary Dvory, Závodní 353/88, zastoupený na základě plné moci svojí příspěvkovou organizací
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, uhrazení
finanční zálohy ve výši 2 400 Kč a příslušné DPH před realizací stavby s tím, že skutečné
vyúčtování finanční náhrady provede povinný do 30 dnů po předání a převzetí dotčeného pozemku
podle skutečného stavu zjištěného předávacím protokolem a
zmocňuje
starostu města podpisem Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení.
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21.
Žádost o souhlas se vstupem a užitím pozemku č. 985/1, montáž ohňostroje, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R334/17/2017
projednala a
schválila
firmě Laki ohňostroje, Ladislav Kincl, Plzeň, Kollárova 2835/40, vstup a užití pozemku p. č. 985/1,
k. ú. Loket, na montáž ohňostroje dne 22. 7. 2017 v motokrosovém areálu „Loketské serpentiny“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a informoval
žadatele.
22.

Žádost o ubytování v tělocvičně v Lokti, ul. Československé armády 238/22

Rada města Loket
usnesením č. R335/17/2017
projednala a
schválila
povolení provozu tělocvičny v měsíci červenci 2017 pro případné zájemce z řad tělovýchovné
jednoty případně i pro jiné zájemce.
Rada města Loket
usnesením č. R336/17/2017
projednala a
schválila
ubytování bezpečnostní agentury v místní tělocvičně z důvodu zajištění mistrovství světa
v motokrosu v Lokti ve dnech od čtvrtka 20. 7. 2017 do neděle 23. 7. 2017, tj. 3 noci a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby žadatele informoval.
23.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, likvidace invazních druhů rostlin
v Karlovarském kraji
Rada města Loket
usnesením č. R337/17/2017
projednala a
schválila
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru
životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, likvidace invazních druhů rostlin
v Karlovarském kraji; poskytovatel: Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Závodní 353/88; příjemce:
Město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69, výši dotace 32 248 Kč vč. DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
24.
Prodej pozemku p. č. 681/1, ostatní plocha, části o výměře 180 m2 (díl „a“ dle GP č.
233-4244/2017) a pozemku p. č. 681/2, ostatní plocha, části o výměře 2296 m2 (díl „b“ dle GP
č. 233-4244/2017) v k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R338/17/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 681/1, ostatní plocha, části o výměře 180 m2 (dle GP č. 233-4244/2017 díl
„a“) a pozemku p. č. 681/2, ostatní plocha, části o výměře 2296 m2 (dle GP č. 233-4244/2017 díl
„b“), vše v k. ú. Loket, Loketským městským lesům, s.r.o., IČ 25213342, se sídlem Loket, Dvory 31
za kupní cenu 300 Kč/m2 dle cenových pravidel města Lokte s tím, že jako strana kupující zaplatí
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veškeré náklady spojené s prodejem a se závazkem v kupní smlouvě, že zřídí k části pozemku p.
č. 638/5 v k. ú. Loket v rozsahu geometrického plánu firmy Pavel Vynikal – geodetické služby,
Sedlečko 1, 362 72 Kyselka, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, rozdělení
a změna hranice.
25.
Vyhlášení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - STAVEBNÍ
ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket - část 2. „Obnova krovu a
střechy a související práce – II. etapa“
Rada města Loket
usnesením č. R339/17/2017
projednala a
schválila
vyhlášení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA
LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket - část 2. „Obnova krovu a střechy a související práce – II.
etapa“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 6 mil. Kč bez DPH.
26.
Poskytnutí peněžité odměny vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Loket při
skončení pracovního poměru u města Loket po nabytí nároku na starobní důchod
Rada města Loket
usnesením č. R340/17/2017
projednala a
schválila
poskytnutí peněžité odměny vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Loket ve výši jejího
jednoho měsíčního hrubého platu při skončení pracovního poměru u města Loket po nabytí nároku
na starobní důchod dle § 224, odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Odměna
bude vyplacena ve výplatním termínu za měsíc červenec 2017.
27.

Různé

28.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na akci: „Rekonstrukce ul.
Rooseveltova, k.ú. Loket - kanalizace a vodovod, komunikace a veřejné osvětlení“ na p.p.č.
577/16 a p.p.č. 488/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R341/17/2017
projednala a
schválila
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, na akci: „Rekonstrukce ul.
Rooseveltova, k.ú. Loket - kanalizace a vodovod, komunikace a veřejné osvětlení“ na p.p.č. 577/16
a p.p.č. 488/2, k.ú. Loket, dotčení pozemku p.č. 577/16 - 2 výústními objekty a pozemku p.č. 488/2
- částí komunikace, jednorázovou náhradu ve výši 11 Kč/m2, minimálně 600 Kč a příslušnou DPH,
mezi smluvními stranami, budoucí povinný: Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova
4219, zastoupený Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem; ve věcech smluvních Ing. Radkem
Jelínkem, ekonomickým ředitelem, budoucí oprávněný: Město Loket, Loket, T. G. Masaryka 1/69,
zastoupený Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
29.

Navýšení počtu kontejnerů na separované odpady v Lokti

Rada města Loket
usnesením č. R342/17/2017
projednala a
schválila
navýšení počtu nádob na tříděný odpad a to
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-

jedné nádoby na papír v ulici Řeznické (stávající místo pro separované odpady) u objektu
č.p. 121 s četností vývozu 1 x za 7 dní
jedné nádoby na plast v ulici Řeznické(stávající místo pro separované odpady) u objektu
č.p. 121 s četností vývozu 1 x za 7 dní
jedné nádoby na plast v ulici ČSA - osada „Sad míru“ u objektu vodáren na p.p.č. 972/3,
k.ú. Loket 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 dvou kontejnerů na plast a jednoho kontejneru na papír, a aby o
rozhodnutí rady města informovala společnost První chráněná dílna s.r.o.

V Lokti dne ____________

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta, v z.
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