VÝPIS USNESENÍ
z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. října 2017
od 09:00 hodin do 09:50 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:

4. října 2017

1.

Schválení programu 26. schůze rady města dne 4. října 2017

Rada města Loket
usnesením č. R421/26/2017
projednala a
schválila
program 26. schůze rady města dne 4. října 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 26. schůze rady města dne 4. října 2017
2. Kontrola usnesení
3. Pacht pozemku p. č. 685, ostatní plocha, o výměře 149 m2, části pozemku p. č. 589/4,
ostatní plocha, o výměře cca 160 m2, části p. p. č. 589/1, ostatní plocha, díl „a“ o výměře
368 m2 a části p. p. č. 585, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 285 m2 dle GP č. 138-18/2017,
v k.ú. Údolí u Lokte
4. Pronájem pozemku p. č. 15/1, ostatní plocha o výměře 1780 m2 a 15/4, ostatní plocha, o
výměře 396 m2 v k.ú. Dvory u Lokte
5. Pronájem pozemků v k.ú. Dolní Chodov, Nové Sedlo u Lokte, Loučky u Lokte a Loket dle
přílohy č. 1 formou Dodatku č. 12 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 01. 2015
6. Rozpis na využívání tělocvičny na 1. pololetí škol. roku 2017/2018 SPŠ v Lokti, p.o.
7. Prodej pozemku p. č. 97/12, ostatní plocha, o výměře 10 m2 v k.ú. Loket dle GP č. 14873865/2017
8. Umístění vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ u č.p. 552 v ulici
Sportovní, k.ú. Loket
9. Změna dopravního značení u Základní školy Loket v ulici T. G. Masaryka, k.ú. Loket
10. Umístění barevného vodícího obrubníku na části p.p.č. 119/1 v ulici Řeznické, k.ú. Loket
11. Žádost o povolení zásahu do komunikace na části p.p.č. 478 a části p.p.č. 210/1 u č.p. 133
v ul. T.G. Masaryka, k.ú. Loket
12. Žádost o souhlas se záměrem stavby „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, k.ú. Loket,
dále se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/38 na p.p.č. 715/75, a s přesahem požárně
nebezpečného prostoru rodinného domu na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
13. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře 13,8
m2 pro p.p.č. 715/38, projekt „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, k.ú. Loket
14. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 13,8 m2, sjezd na pozemek, projekt „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38,
k.ú. Loket
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15. Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s oplocením p.p.č. 715/63, k.ú. Loket
16. Schválení uzavření upravené smlouvy o právu provedení stavby „Parkoviště P+R a K+R
pro integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket-etapa II“ na p.p.č. 298/2 a
p.p.č. 264/3, k.ú. Loket
17. Odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 29. 10.2003 z důvodu nezaplacení nájemného, na
parkovací plochu č. 166 vymezenou na centrálním parkovišti v Lokti, k.ú. Loket
18. Záměr prodeje vozidla Mitshubishi Pajero V60
19. Žádost o souhlas se vstupem na pozemek na p.p.č. 264/3 přes pozemky ve vlastnictví
města Loket p.p.č. 424/11, 424/12, 371/8, 367/1, 264/12, akce: „Rekonstrukce na trati
Krásný Jez - Nové Sedlo“, k.ú. Loket
20. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Pacht pozemku p. č. 685, ostatní plocha, o výměře 149 m2, části pozemku p. č. 589/4,
ostatní plocha, o výměře cca 160 m2, části p. p. č. 589/1, ostatní plocha, díl „a“ o výměře
368 m2 a části p. p. č. 585, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 285 m2 dle GP č. 138-18/2017,
v k.ú. Údolí u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R422/26/2017
projednala a
schválila
pacht pozemku p. č. 685, ostatní plocha, o výměře 149 m2, části pozemku p. č. 589/4, ostatní
plocha, o výměře cca 160 m2, části p. p. č. 589/1, ostatní plocha, díl „a“ o výměře 368 m2 a části
p. p. č. 585, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 285 m2 dle GP č. 138-18/2017, v k.ú. Údolí u Lokte
panu Pavlu Ryparovi a paní Prokopičové Lence Mgr., **********, Loket, na dobu neurčitou za
účelem zahrady a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o pachtu.
4.
Pronájem pozemku p. č. 15/1, ostatní plocha o výměře 1780 m2 a 15/4, ostatní
plocha, o výměře 396 m2 v k.ú. Dvory u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R423/26/2017
projednala a
schválila
pronájem části pozemku p. č. 15/1, ostatní plocha o výměře cca 1720 m2 a p.p.č. 15/4, ostatní
plocha, o výměře 396 m2, v k.ú. Dvory u Lokte panu Mgr. Franzi Köhlerovi, **********, na dobu
neurčitou za účelem rekreace a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy
5.
Pronájem pozemků v k.ú. Dolní Chodov, Nové Sedlo u Lokte, Loučky u Lokte a Loket
dle přílohy č. 1 formou Dodatku č. 12 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 01. 2015
Rada města Loket
usnesením č. R424/26/2017
projednala a
schválila
pacht pozemků v k.ú. Dolní Chodov, Nové Sedlo u Lokte, Loučky u Lokte a Loket dle Přílohy č. 1
(žádost LML s.r.o.), a to od 1. 10. 2017 na dobu neurčitou formou Dodatku č. 12 ke Smlouvě o
zemědělském pachtu ze dne 21. 01. 2015 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o zemědělském
pachtu ze dne 21. 01. 2015
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6.

Rozpis na využívání tělocvičny na 1. pololetí škol. roku 2017/2018 SPŠ v Lokti, p.o.

Rada města Loket
usnesením č. R425/26/2017
projednala a
schválila
rozpis na využívání tělocvičny na 1. pololetí školního roku 2017/2018 Střední průmyslovou školou
v Lokti, příspěvkovou organizací a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby písemně informoval ředitelku školy.
7.
Prodej pozemku p. č. 97/12, ostatní plocha, o výměře 10 m2 v k.ú. Loket dle GP č.
1487- 3865/2017
Rada města Loket
usnesením č. R426/26/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej části p. p. č. 97/1, dle GP č. 1487-3865/2017 p. p. č. 97/12, ostatní plocha o výměře 10 m2,
v k.ú. Loket, a to firmě ELESTA Loket s.r.o., IČO 26339731 se sídlem ČSA 239/16, Loket (jednatel
společnosti Patrik Stangar) za kupní cenu 3.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem,
zejména náklady na vypracování geometrického plánu, správní poplatek za povolení vkladu do
katastru nemovitostí a daň z přidané hodnoty, pokud toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradí strana kupující.
8.
Umístění vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ u č.p. 552
v ulici Sportovní, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R427/26/2017
projednala a
schválila
umístění vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ v délce 4 bm na sníženém
obrubníku u č.p. 552, na místní komunikaci IV. třídy č. 39d, p.p.č. 882/10, v ulici Sportovní v Lokti
a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby požádal Policii ČR, DI Sokolov, Jednoty 1773 o stanovisko
k umístění dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ a o stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci a na Městském úřadu Sokolov, odboru dopravy, Rokycanova 1929, a zajistil
vyznačení dopravního značení na komunikaci.
9.

Změna dopravního značení u Základní školy Loket v ulici T. G. Masaryka, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R428/26/2017
projednala a
schválila
změnu stávající dopravní značky č. IP 11c „Parkoviště podélné stání“, s dodatkovou tabulkou
„Vaše auto není trezor“ nainstalované v prostoru u Základní školy Loket, ul. T. G. Masaryka, za
dopravní značku č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ s č. B29 „Zákaz stání“, ve spodní části s
nápisem „Mimo vyznačené stání“ a č. IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ s č. B29 „Zákaz
stání“, ve spodní části s nápisem „Mimo vyznačené stání“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby požádal Policii ČR, DI Sokolov, Jednoty 1773 o stanovisko
ke změně dopravního značení a o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a na
Městském úřadu Sokolov, odboru dopravy, Rokycanova 1929, a zajistil instalaci nového
dopravního značení.
_______________________________________________________________________________
********** 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.
Strana 3 (celkem 6)

Výpis usnesení z 26. schůze RM dne 4. 10. 2017

10.
Umístění barevného vodícího obrubníku na části p.p.č. 119/1 v ulici Řeznické, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R429/26/2017
projednala a
schválila
a)
umístění barevného vodícího obrubníku na části p.p.č. 119/1 v prostoru vedle kontejnerů, v ulici
Řeznické, k.ú. Loket, ve vlastnictví manželů pana Rainera Gröba, ********** a paní Barbary
Gröbové, **********.
b)
umístění city-bloků na části p.p.č. 119/1 v prostoru vedle kontejnerů, v ulici Řeznické, k.ú. Loket,
ve vlastnictví manželů pana Rainera Gröba, ********** a paní Barbary Gröbové, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil instalaci barevného vodícího obrubníku na části
p.p.č. 119/1 v ul. Řeznická v Lokti.
11.
Žádost o povolení zásahu do komunikace na části p.p.č. 478 a části p.p.č. 210/1 u č.p.
133 v ul. T.G. Masaryka, k.ú. Loket
Odloženo
12.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, k.ú.
Loket, dále se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/38 na p.p.č. 715/75, a s přesahem požárně
nebezpečného prostoru rodinného domu na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R430/26/2017
projednala a
schválila
panu Dis. Martinu Filounkovi, **********, záměr stavby „RD Loket - Filounkovi“, parcela č.
715/38, k.ú. Loket, dále zřízení sjezdu z p.p.č. 715/38 na p.p.č. 715/75, a s přesahem požárně
nebezpečného prostoru rodinného domu na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket, a to za podmínky, že
stavebník uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení o zřízení pozemkové služebnosti cesty k části
p.p.č. 715/75 zasazeného stavbou sjezdu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
13.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o
výměře 13,8 m2 pro p.p.č. 715/38, projekt „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R431/26/2017
projednala a
schválila
manželům panu Dis. Martinu Filounkovi a paní Kateřině Filounkové, **********, zřízení věcného
břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře 13,8 m2 pro p.p.č. 715/38, projekt
„RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, vše 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 uzavřou
žadatelé, vlastníci pozemku p.p.č. 715/38 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.
715/38 v k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavřou s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou, p.p.č. 715/75 o výměře 13,8 m2, za cenu podle pravidel města
Loket, datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření
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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.
14.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 13,8 m2, sjezd na pozemek, projekt „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R432/26/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
13,8 m2, sjezd na pozemek, projekt „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
15.
Žádost o souhlas vlastníka sousedního pozemku s oplocením p.p.č. 715/63, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R433/26/2017
projednala a
schválila
oplocení p.p.č. 715/63, k.ú. Loket, dle doložené situace - na severní straně a západní straně p.p.č.
715/63, klasické zelené drátěné pletivo s betonovým zahradním obrubníkem, které bude
navazovat na stávající oplocení p.p.č. 715/64 a to manželům panu Ing. Romanu Černému a paní
MUDr. Janě Černé, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
16.
Schválení uzavření upravené Smlouvy o právu provedení stavby č.j. 56227/2017RSM „Parkoviště P+R a K+R pro integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loketetapa II“ na p.p.č. 298/2 a p.p.č. 264/3, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R434/26/2017
projednala a
schválila
uzavření Smlouvy o právu provedení stavby č.j. 56227/2017-RSM „Parkoviště P+R a K+R pro
integrovaný terminál veřejné dopravy, Nádražní ul., Loket-etapa II“ na p.p.č. 298/2 a p.p.č. 264/3,
k.ú. Loket, mezi smluvními stranami - vlastník nemovitosti: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L.
Svobody 1222, stavebník: město Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket a
zmocňuje
starostu města podpisem Smlouvy o právu provedení stavby č.j. 56227/2017-RSM.
17.
Odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 29. 10.2003 z důvodu nezaplacení
nájemného, na parkovací plochu č. 166 vymezenou na centrálním parkovišti v Lokti, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R435/26/2017
projednala a
schválila
odstoupení od nájemní smlouvy ze dne 29. 10. 2003 podle článku VIII. písm. b) na parkovací
plochu č. 166 vymezenou na centrálním parkovišti v Lokti, uzavřené s nájemcem paní Jitkou
Veszprémiovou, ********** a
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ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odstoupení od nájemní smlouvy v souladu
s usnesením.
18.

Záměr prodeje vozidla Mitshubishi Pajero V60

Rada města Loket
usnesením č. R436/26/2017
projednala a
schválila
záměr prodeje vozidla Mitshubishi Pajero V60, VIN JMBLNV78W1J004982.
19.
Žádost o souhlas se vstupem na pozemek na p.p.č. 264/3 přes pozemky ve
vlastnictví města Loket p.p.č. 424/11, 424/12, 371/8, 367/1, 264/12, akce: „Rekonstrukce na
trati Krásný Jez - Nové Sedlo“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R437/26/2017
projednala a
schválila
vstup na p.p.č. 264/3 přes pozemky ve vlastnictví města Loket p.p.č. 424/11, 424/12, 371/8,
367/1, 264/12 v k.ú. Loket ve dnech 5. 10. 2017 a 6. 10. 2017, za účelem naložení a vyložení
přívěsného vozíku na kolej, dobu naložení a vyložení cca 1 hodinu, akce: „Rekonstrukce na trati
Krásný Jez - Nové Sedlo“ a to společnosti Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, Nerudova 1022/16 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.

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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