VÝPIS USNESENÍ
z 18. schůze rady města, která se konala dne 26. července 2017
od 13:00 hodin do 14:05 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:

27. července 2017

1.

Schválení programu 18. schůze rady města dne 26. července 2017

Rada města Loket
usnesením č. R343/18/2017
projednala a
schválila
program 18. schůze rady města dne 26. července 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 18. schůze rady města dne 26. července 2017
2. Kontrola usnesení
3. Podnět ke změně místní úpravy provozu na vjezdu na náměstí T. G. Masaryka v Lokti, nápisů na svislých dopravních značkách IZ8a, IZ8b „Zóna s dopravním omezením“, k.ú.
Loket
4. Žádost o povolení vstupu a s provedením vrtané sondy na pozemku p. č. 487/1, akce: MVE
Loket - oprava zdi přívodního kanálu, k.ú. Loket
5. Žádost o stanovisko vlastníka místní komunikace o povolení připojení nemovitosti p.p.č.
183/1 u RD č.p. 304 sjezdem na místní komunikaci p.p.č. 254/1, k.ú. Loket
6. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, na uložení elektrické
přípojky NN na p.p.č. 581/2, název stavby: Loket, SO, pč. 581/1, k.ú. Loket
7. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m 2,
uložení elektrické přípojky do pozemku, název stavby: Loket, SO, pč. 581/1, k.ú. Loket
8. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu s garáží“ na p.p.č.
715/10 a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/10 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
9. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře 7,1
m2 pro p.p.č. 715/10, projekt: „Novostavba rodinného domu s garáží“ na p.p.č. 715/10, k.ú.
Loket
10. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 7,1 m2, sjezd, projekt: „Novostavba rodinného domu s garáží“ na p.p.č. 715/10,
k.ú. Loket
11. Výběr zhotovitele pro „Odstranění objektu Nádražní 270/19, p.č. 299, k.ú. Loket včetně
rampy“
12. Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p. 556,
Sportovní, Loket
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13. Doplnění vodorovného dopravního značení na Tyršovo náměstí č. V12c „Zákaz zastavení“
a svislého dopravního značení č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s vloženým symbolem č.
225 „Osoba na invalidním vozíku“ s vodorovným dopravním značením č. V10f „Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou v ul. T. G. Masaryka, k.ú. Loket
14. Odvolání paní Mgr. Gerty Míkové z funkce ředitelky ZŠ Loket, okres Sokolov
15. Odvolání paní Marty Kálalové z funkce vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Loket
16. Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
„Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)“ včetně závazného návrhu
smlouvy o dílo.
17. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Podnět ke změně místní úpravy provozu na vjezdu na náměstí T. G. Masaryka v Lokti,
- nápisů na svislých dopravních značkách č. IZ8a, č. IZ8b „Zóna s dopravním omezením“,
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R344/18/2017
projednala
podnět ke změně místní úpravy provozu na vjezdu na náměstí T. G. Masaryka v Lokti, - nápisů na
svislých dopravních značkách IZ8a, IZ8b „Zóna s dopravním omezením“ od Policie ČR, Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje, ú.o., Dopravního inspektorátu Sokolov - komunikace,
Sokolov, Jednoty 1773 a
schválila
změnu místní úpravy provozu na svislých dopravních značkách č. IZ8a, č. IZ8b, „Zóna
s dopravním omezením“, „Konec zóny s dopravním omezením“ a vložení symbolu svislé dopravní
značky č. B5 „Zákaz vjezdu autobusů“, pod tento symbol č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních
automobilů“ s nápisem 3,5t a dodatkovou tabulku č. E13 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, dále odstranění
svislé dopravní značky č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ včetně času 8 - 22 hod. a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby požádal Policii ČR, Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, dopravní inspektorát Sokolov, Sokolov, Jednoty 1773 o stanovisko k umístění
dopravního značení a Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Sokolov o stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci.
4.
Žádost o povolení vstupu a s provedením vrtané sondy na pozemku p. č. 487/1,
akce: „MVE Loket - oprava zdi přívodního kanálu“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R345/18/2017
projednala a
schválila
společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, Táborská 31, investor stavby: Povodí Ohře, s.p.,
Chomutov, Bezručova 4219, vstup a provedení vrtané sondy na p.p.č. 487/1, akce: „MVE Loket oprava zdi přívodního kanálu“, k.ú. Loket za podmínky, že uhradí poplatek dle obecně závazné
vyhlášky města Loket č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
5.
Žádost o stanovisko vlastníka místní komunikace o povolení připojení nemovitosti
p.p.č. 183/1 u RD č.p. 304 sjezdem na místní komunikaci p.p.č. 254/1, k.ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R346/18/2017
projednala
žádost zaslanou Městským úřad Loket, odborem výstavby, Loket, příslušným silničním správním
úřadem a
schválila
připojení nemovitosti - 3 parkovacích stání o rozměru 5 m x 7,5 m na p.p.č. 183/1 u RD č.p. 304
sjezdem na místní komunikaci III. třídy č. 12c p.p.č. 254/1, upravení nájezdu - sklopený obrubník
v celé šíři vjezdu s náběhy, v místě připojení na místní komunikaci šíři 9,5 m, nájezdovou hranu 50
mm nad vozovkou a to za podmínky, že žadatelka Daniela Holá, **********, zastoupena na základě
plné moci Martinem Vítovcem, **********, uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města
Loket č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství při provádění stavebních
úprav připojení sjezdu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a informoval
žadatele.
6.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, na uložení elektrické
přípojky NN na p.p.č. 581/2, název stavby: Loket, SO, pč. 581/1,kNN, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R347/18/2017
projednala a
schválila
ČEZ Distribuci, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci firmou
Diviš elektro centrum s.r.o., Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, zastoupené Ing. Zdeňkem
Markem, Chodov, Vintířovská 1083, zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, na
uložení elektrické přípojky NN na p.p.č. 581/2, název stavby: Loket, SO, pč. 581/1, kNN, k.ú.
Loket, délku vedení 17 bm, rozsah věcného břemene 10,2 m2, na dobu neurčitou, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 1 000 Kč a příslušnou DPH, 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 - služebnost
inženýrské sítě, na uložení elektrické přípojky NN, na p.p.č. 981/2, k.ú. Loket, podle návrhu této
smlouvy v předloženém znění,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek parc. č. 581/2 zasažený stavbou elektrické přípojky o výměře cca 10 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.
7.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
10 m2, uložení elektrické přípojky do pozemku, název stavby: Loket, SO, pč. 581/1, kNN, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R348/18/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, uložení
elektrické přípojky NN do pozemku, název stavby: Loket, SO, pč. 581/1, kNN, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
8.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu s garáží“ na
p.p.č. 715/10 a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/10 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R349/18/2017
projednala a
schválila
stavebníku panu Petru Gasparikovi, **********, zastoupenému panem Ing. Štěpánem Moslerem,
**********, záměr stavby „Novostavba rodinného domu s garáží“ na p.p.č. 715/10 a zřízení sjezdu
z p.p.č. 715/10 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket, a to za podmínky, že se dešťové vody ze sjezdu na
p.p.č. 715/10 budou vsakovat do p.p.č. 715/10 a stavebník uzavře s městem Loket smlouvu o
zřízení o zřízení pozemkové služebnosti cesty k části p.p.č. 715/75 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o
výměře 7,1 m2 pro p.p.č. 715/10, projekt: „Novostavba rodinného domu s garáží“ na p.p.č.
715/10, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R350/18/2017
projednala a
schválila
panu Petru Gasparikovi, **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č.
715/75 o výměře 7,1 m2 pro p.p.č. 715/10, projekt: „Novostavba rodinného domu s garáží“ na
p.p.č. 715/10, k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3 000 Kč a
příslušné DPH to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby uzavře žadatel,
vlastník pozemku p.p.č. 715/10 s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 pro p.p.č. 715/10 v k.ú.
Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou, p.p.č. 715/75 o výměře 7,1 m2, 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.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 7,1 m2, sjezd, projekt: „Novostavba rodinného domu s garáží“ na p.p.č. 715/10,
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R351/18/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
7,1 m2, sjezd, projekt: „Novostavba rodinného domu s garáží“ na p.p.č. 715/10, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
11.
Výběr zhotovitele pro „Odstranění objektu Nádražní 270/19, p.č. 299, k.ú. Loket
včetně rampy“
Rada města Loket
usnesením č. R352/18/2017
projednala a
schválila
zhotovitelem akce „Odstranění objektu Nádražní 270/19, p.č. 299, k.ú. Loket včetně rampy“ firmu
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RADAUŠER Pavel – Loket za cenu 177.000 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu RADAUŠER Pavel –
Loket, v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
12.
Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p.
556, Sportovní, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R353/18/2017
projednala a
schválila
vyřazení žádosti pana Zdeňka Janáka z evidence žádostí pro přidělování bytů v domě
s pečovatelskou službou (dále jen DPS), neboť jeho žádost je neúplná a nesplňuje podmínky
Pravidel pro přidělování bytů v DPS v Lokti a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby žadatele informoval.
13.
Doplnění vodorovného dopravního značení na Tyršovo náměstí č. V12c „Zákaz
zastavení“ a svislého dopravního značení č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s vloženým
symbolem č. 225 „Osoba na invalidním vozíku“ s vodorovným dopravním značením č. V10f
„Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce
pohybově postiženou v ul. T. G. Masaryka, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R354/18/2017
projednala a
schválila
umístění:
- vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ ve vzdálenosti cca 1,5 m od
kontejnerů, umístěných na Tyršovo náměstí, p.p.č. 103/2, MK IV. třídy č. 67d,
- vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“, na roh domu č.p. 96, Tyršovo
náměstí, p.p.č. 97/1, MK III. třídy č. 8c,
- svislého dopravního značení č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s vloženým symbolem č. 225
„Osoba na invalidním vozíku“ s vodorovným dopravním značením č. V10f „Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou v ul. T. G. Masaryka, v prostoru před lékárnou, p.p.č. 210/1, MK III. třídy č. 7c, vše v
k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby požádal Policii ČR, Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, dopravní inspektorát Sokolov, Sokolov, Jednoty 1773 o stanovisko k umístění
dopravního značení a Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Sokolov o stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci a zajistil instalaci schváleného dopravního značení.
14.

Odvolání paní Mgr. Gerty Míkové z funkce ředitelky ZŠ Loket, okres Sokolov

Rada města Loket
usnesením č. R355/18/2017
projednala a
schválila
dle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
odvolání paní Mgr. Gerty Míkové z funkce ředitelky ZŠ Loket, okres Sokolov, na základě jejího
oznámení
o
vzdání
se
funkce
ředitelky
ZŠ
Loket,
okres
Sokolov
a
to
ke dni 31. 7. 2017.
15.

Odvolání paní Marty Kálalové z funkce vedoucí odboru výstavby Městského úřadu
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Loket
Rada města Loket
usnesením č. R356/18/2017
projednala a
schválila
dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
odvolání paní Marty Kálalové z funkce vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Loket na
základě jejího oznámení o vzdání se funkce vedoucí odboru výstavby MÚ Loket a to
ke dni 31. 7. 2017.
16.
Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
„Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)“ včetně závazného návrhu
smlouvy o dílo.
Rada města Loket
usnesením č. R357/18/2017
projednala a
schválila
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Rekonstrukce přestupního
terminálu ve městě Loket (1. etapa)“ a závaznou smlouvu o dílo a
pověřuje
starostu podpisem zadávací dokumentace a smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

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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