VÝPIS USNESENÍ
z 24. schůze rady města, která se konala dne 20. září 2017
od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Radek Hejna – člen rady města
Lubomír Stehlík – člen rady města (od 9:20 hod – bod č.5)
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:

-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

20. září 2017

Schválení programu 24. schůze rady města dne 20. září 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R405/24/2017
projednala a
schválila
program 24. schůze rady města dne 20. září 2017 takto:
Zahájení
Schválení programu 24. schůze rady města dne 20. září 2017
Kontrola usnesení
Zveřejnění záměru pronájmu reklamní tabule č. 14
Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p. 556,
Sportovní, Loket
5. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o
výměře cca 1600 m2
6. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložení vodovodní a kanalizační
přípojky do části p.p.č. 245/1 ve prospěch p.p.č. 261/7, stavba: „Změna stavby před
dokončením rodinný dům Zahradní p.p.č. 261/7, Loket“, k.ú. Loket
7. Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav „Komíny - Tyršovo náměstí 96, Loket“, na
p.p.č. 101, k.ú. Loket
8. Žádost o souhlas se změnou povrchů: sjezdu na části p.p.č. 715/75 a na části p.p.č. 715/9,
dále s umístěním odtokového žlabu s krytem na sjezdu p.p.č. 715/75, připojení p.p.č. 715/9
a p.p.č. 715/133, jehož součástí je stavba č.p. 626, k.ú. Loket
9. Umístění nového dopravního značení Zákaz zastavení č. V12c v ulici Řeznické, na místní
komunikaci III. třídy č. 11c, p.p.č. 161, k.ú. Loket
10. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na pořízení zařízení pro čištění odpadních vod
11. Návrh rozpočtového opatření č. 13/2017
12. Nabídka obrazů loketského rodáka a malíře Štefana Vnučka
13. Vyhodnocení zadávacího řízení STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p.
313, Radniční, Loket Část 2. – „Obnova krovu a střechy a související práce – II. etapa“
14. Žádost o povolení ke startu, přistání a k přeletu městských pozemků bezpilotního letadla
1.
2.
3.
4.
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15. Navýšení kapacity právního subjektu Základní umělecká škola Horní Slavkov, p. o.
16. Prodloužení termínu dokončení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET,
č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 1. – „Obnova krovu a střechy a související práce
– I. etapa“
17. Připomínky v rámci řízení o zásadách územního rozvoje
18. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.

Zveřejnění záměru pronájmu reklamní tabule č. 14

Rada města Loket
usnesením č. R406/24/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu reklamní tabule č. 14 na pozemku p. č. 700/5 v k.ú. Loket, za účelem
umístění reklamy a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
4.
Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p.
556, Sportovní, Loket
Neschváleno
5.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek,
o výměře cca 1600 m2
Odloženo
6.
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložení vodovodní a
kanalizační přípojky do části p.p.č. 245/1 ve prospěch p.p.č. 261/7, stavba: „Změna stavby
před dokončením rodinný dům Zahradní p.p.č. 261/7, Loket“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R407/24/2017
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložení vodovodní a kanalizační přípojky
do části p.p.č. 245/1 ve prospěch p.p.č. 261/7, stavba: „Změna stavby před dokončením rodinný
dům Zahradní p.p.č. 261/7, Loket“, k.ú. Loket, dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši
1 000 Kč a příslušnou DPH, s oprávněnými: panem Ing. Pavlem Vdovcem a paní Pavlou
Vdovcovou, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
7.
Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav „Komíny - Tyršovo náměstí 96,
Loket“ na p.p.č. 101, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R408/24/2017
projednala a
schválila
společenství vlastníků jednotek domů T. G. Masaryka č. 96, 97, 99, Loket, které je zastoupené
paní Jarmilou Vojířovou, provedení stavebních úprav „Komíny - Tyršovo náměstí 96, Loket“ na
p.p.č. 101, v k.ú. Loket, dle technologického popisu stavebních úprav „Komíny - Tyršovo náměstí
96, Loket“ 04/2016 s tím, že stavba bude zabezpečena tak, aby nedošlo k ohrožení obyvatel,
poškození okolních nemovitostí a movitého majetku a
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ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.
Žádost o souhlas se změnou povrchů: sjezdu na části p.p.č. 715/75 a na části p.p.č.
715/9, dále s umístěním odtokového žlabu s krytem na sjezdu p.p.č. 715/75, připojení p.p.č.
715/9 a p.p.č. 715/133 jehož součástí je stavba č.p. 626, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R409/24/2017
projednala a
schválila
povrch - žulovou dlažbu ve štěrkovém loži na sjezdu postaveném na části p.p.č. 715/75, a na části
p.p.č. 715/9, umístění odtokového žlabu s krytem na sjezdu p.p.č. 715/75, sjezd pro p.p.č. 715/9 a
p.p.č. 715/133 jehož součástí je stavba č.p. 626, k.ú. Loket, a to paní Ladě Pilátové, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Umístění nového dopravního značení Zákaz zastavení č. V12c v ulici Řeznické, na
místní komunikaci III. třídy č. 11c, p.p.č. 161, k.ú. Loket
Neschváleno
10.
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na pořízení zařízení pro čištění
odpadních vod
Rada města Loket
usnesením č. R410/24/2017
projednala a
schválila
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na pořízení zařízení pro čištění odpadních vod
paní Ireně Burdové, **********, ve výši 20 000 Kč a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
11.

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2017

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 13/2017.
12.

usnesením č. R411/24/2017

Nabídka obrazů loketského rodáka a malíře Štefana Vnučka

Rada města Loket
usnesením č. R412/24/2017
projednala a
schválila
nabytí 3 ks obrazů loketského rodáka a malíře Štefana Vnučka za celkovou kupní cenu 5 000 Kč a
zmocňuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
13.
Vyhodnocení zadávacího řízení 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. R413/24/2017
projednala a
rozhodla
o výběru nevhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky - STAVEBNÍ ÚPRAVY –
DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 2. – „Obnova krovu a střechy a
související práce – II. etapa“, kterou předložila společnost ISSO - Inženýrské stavby Sokolov,
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s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČ: 18248675 a
zmocnila
starostu k uzavření smlouvy mezi městem Loket a vybraným zhotovitelem ISSO - Inženýrské
stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČ: 18248675, jejímž předmětem je
realizace veřejné zakázky STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313,
Radniční, Loket Část 2. – „Obnova krovu a střechy a související práce – II. etapa“, za nabídkovou
cenu 5.888.536 Kč bez DPH.
14.
Žádost o povolení ke startu, přistání a k přeletu městských pozemků bezpilotního
letadla
Rada města Loket
usnesením č. R414/24/2017
projednala a
schválila
žádost pana Antonína Bruštíka, **********, o povolení ke startu bezpilotního letadla (kvadrakoptéry),
poznávací značky OK-X037X, (jehož je provozovatelem), přistání na pozemcích města Loket a
dále k jejich přeletům, na dobu určitou, a to do konce roku 2018, za těchto podmínek:
 Lety za účelem fotografických prací budou provedeny v souladu s předpisy v oblasti
civilního letectví.
 Bezpilotní letadlo se v průběhu vzletu a přistání nepřiblíží k jakékoliv jiné osobě, než je
pilot, na horizontální vzdálenost menší než 50 m.
 Za letu se letadlo nepřiblíží k jakékoliv osobě, prostředku nebo stavbě bez předchozího
písemného souhlasu osoby nebo vlastníka nemovitosti na horizontální vzdálenost menší
než 100 m.
 Bez souhlasu města a Úřadu civilního letectví nebudou prováděny lety v intravilánu, které
letecké předpisy definují jako hustě obydlenou oblast. Od její hranice budu lety prováděné
v horizontální vzdálenosti větší než 150 m.
 Fotografie osob, které by vedly k jejich identifikaci, nebudou bez jejich souhlasu nikde
uveřejněny ani prezentovány.
 Pozemky města nebudou při vzletu, přistání, ani jejich přeletu, znečištěny ani jinak
poškozeny.
15.

Navýšení kapacity právního subjektu Základní umělecká škola Horní Slavkov, p.o.

Rada města Loket
usnesením č. R415/24/2017
projednala
schválila
navýšení kapacity právního subjektu Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková
organizace, se sídlem Horní Slavkov, Školní náměstí 214, IČ: 750 05 450, z počtu stávajících 450
žáků na 600 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2018.
16.
Prodloužení termínu dokončení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET,
č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 1. – „Obnova krovu a střechy a související práce –
I. etapa“
Rada města Loket
usnesením č. R416/24/2017
projednala a
schválila
žádost společnosti ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03
Svatava, IČ: 18248675, o prodloužení termínu dokončení stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY –
DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 1. – „Obnova krovu a střechy a
související práce – I. etapa“ do 20. 11. 2017 a
zmocnila
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starostu města k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné
zakázky STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 1.
– „Obnova krovu a střechy a související práce – I. etapa“, kterým se prodlužuje termín dokončení
stavby.
17.

Připomínky v rámci řízení o zásadách územního rozvoje

Rada města Loket
usnesením č. R417/24/2017
projednala a
schválila
bod č. 17. připomínek k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje.
Jedná se o tyto připomínky:
1. Rada města Loket nesouhlasí s rozšiřováním prvků ÚSES na pozemcích ve vlastnictví města
Loket ve všech dotčených katastrálních územích,
2. Rada města Loket nesouhlasí s vymezením koridoru E04 pro vedení propojení TR Vítkov – TR
Vernéřov v k. ú. Nadlesí a požaduje změnu navržené trasy,
3. Rada města Loket požaduje úpravu vymezení koridorů DR 88 a D 32 mimo pozemky ve
vlastnictví města Loket.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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