VÝPIS USNESENÍ
z 23. schůze rady města, která se konala dne 6. září 2017
od 09:00 hodin do 09:48 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Radek Hejna – člen rady města

Omluven:

Lubomír Stehlík, Jan Zapf, dipl. um.

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

6. září 2017

Schválení programu 23. schůze rady města dne 6. září 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R398/23/2017
projednala a
schválila
program 23. schůze rady města dne 6. září 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 23. schůze rady města dne 6. září 2017
2. Kontrola usnesení
3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, číslo smlouvy MP/VB/Ř/16/017,
umístění stavby „SOS 495.1 Systém SOS - trubky pro optické kabely“ na p.p.č. 1234/12,
k.ú. Nové Sedlo u Lokte
4. Smlouva o nájmu nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou č.p. 556, v Lokti, ul.
Sportovní, na pozemku p. č. 882/19, v 1. NP (přízemí), za účelem provozování ordinace
praktického lékaře
5. Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 8. 2017
6. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce - STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket; Část 2. - „Obnova krovu a střechy
a související práce - II. etapa“
7. Žádost o povolení výroby a prezentaci znaku města Loket
8. Žádost SK Termiti Loket o prominutí nájmu amfiteátru na akci 20 let Termitů dne 2. 9. 2017
9. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, číslo smlouvy
MP/VB/Ř/16/017, umístění stavby „SOS 495.1 Systém SOS - trubky pro optické kabely“ na
p.p.č. 1234/12, k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R399/23/2017
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uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, číslo smlouvy MP/VB/Ř/16/017,
umístění stavby „SO 495.1 Systém SOS - trubky pro optické kabely“ na p.p.č. 1234/12, k.ú. Nové
Sedlo u Lokte, za jednorázovou náhradu ve výši 1 025 Kč a příslušnou DPH, dobu neurčitou,
s oprávněným Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, státní příspěvkovou organizací, Praha
4 - Nusle, Na Pankráci 546/56 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.
4.
Smlouva o nájmu nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou č.p. 556,
v Lokti, ul. Sportovní, na pozemku p. č. 882/19, v 1. NP (přízemí), za účelem provozování
ordinace praktického lékaře
Rada města Loket
usnesením č. R400/23/2017
projednala a
schválila
smlouvu o nájmu nebytových prostor o výměře 70,20 m2 v Domě s pečovatelskou službou č.p.
556, v Lokti, ul. Sportovní, na pozemku p. č. 882/19, za účelem provozování ordinace praktického
lékaře uzavřenou mezi městem Loket a společností PRVNÍ KARLOVARSKÁ ORDINACE s.r.o.,
zastoupená jednatelem MUDr. Vítem Balounem, IČ: 29159 695, se sídlem Karlovy Vary,
Rokycanova 958/5, kdy měsíční nájemné bude činit 45 Kč/m2, tj. celkem 3159 Kč a bude
každoročně upravováno o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor.
5.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 8. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R401/23/2017
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 8. 2017.
6.
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce - 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. R402/23/2017
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku na stavební práce - STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p.
313, Radniční, Loket; Část 2. - „Obnova krovu a střechy a související práce - II. etapa“:
Ing. Zdeněk Bednář, Mgr. Petr Zahradníček, Lubomír Stehlík, Radek Hejna, Jan Zapf, dipl. um.,
Ing. David Hubáček, Václav Lojín a
náhradníky: Jana Kejšarová, Vít Cibuzar, Ing. Jiří Vávra, Mgr. Jaromír Ungr, Václav Neudert, Mgr.
Gerta Míková, Roman Moravec, Zdeněk Demeter.
7.

Žádost o povolení výroby a prezentaci znaku města Loket

Rada města Loket
usnesením č. R403/23/2017
projednala a
schválila
žádost společnosti Boheminium Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem Praha, Těšnov 1163, o povolení
výroby a prezentaci znaku města Loket, který se stane nedílnou součástí slavnostního odhalení
modelu hradu Loket v parku Boheminium v Mariánských Lázních v měsíci říjnu 2017. Znak města
Lokte v budoucnu poslouží k různým prezentačním a edukačním účelům v parku Boheminium,
který návštěvníkům představuje naučnou expozici s modely významných českých a moravských
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památek v měřítku 1:25.
8.
Žádost SK Termiti Loket o prominutí nájmu amfiteátru na akci 20 let Termitů dne
2. 9. 2017
Rada města Loket
usnesením č. R404/23/2017
projednala a
schválila
SK Termiti Loket odpuštění nájmu na akci 20 let Termitů v loketském amfiteátru dne 2. 9. 2017
s tím, že jako pořadatel akce uhradí pouze běžné provozní náklady a energie, jak je tomu při
obdobných akcích, kdy je např. spolupořadatelem město Loket.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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