VÝPIS USNESENÍ
z 21. mimořádné schůze rady města, která se konala dne 15. srpna 2017
od 12:30 hodin do 12:45 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města
Radek Hejna – člen rady města

Omluven:

Lubomír Stehlík – člen rady města
Ing. Jiří Vávra – tajemník MÚ

Zapisovatel:

Eva Krátká

Vyhotoven dne:

18. srpna 2017

Schválení programu 21. mimořádné schůze rady města dne 15. srpna 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R379/21/2017
projednala a
schválila
program 21. mimořádné schůze rady města dne 15. srpna 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 21. mimořádné schůze rady města dne 15. srpna 2017
2. Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – ordinace lékaře v 1. NP (přízemí) v části
objektu č.p. 556 - dům s pečovatelskou službou, v Lokti, ul. Sportovní
3. Schválení dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Loket oprava sportovní plochy u loděnice“, k.ú. Loket
Závěr
2.
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – ordinace lékaře v 1. NP (přízemí)
v části objektu č.p. 556 - Dům s pečovatelskou službou, v Lokti, ul. Sportovní
Rada města Loket
usnesením č. R380/21/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru nebytových prostor – ordinace lékaře v 1. NP (přízemí) - čekárna, WC,
sesterna, ordinace, úklid a zázemí se šatnou - v části objektu č.p. 556 - dům s pečovatelskou
službou, v Lokti, ul. Sportovní, užitková plocha ordinace 70,20 m2 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění.

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

Výpis usnesení z 21. mimořádné schůze RM dne 15. 8. 2017

3.
Schválení dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Loket oprava sportovní plochy u loděnice“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R381/21/2017
projednala
schválila
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Loket - oprava sportovní plochy
u loděnice“, k.ú. Loket, firmu: Ondřej Kuruc, **********, za cenu 416 209,21 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo v souladu s usnesením včetně
projednání termínu realizace akce s danou firmou.
Závěr

_____________________
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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