VÝPIS USNESENÍ
z 28. schůze rady města, která se konala dne 1. listopadu 2017
od 09:16 hodin do 09:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Lubomír Stehlík – člen rady města
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:

Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Radek Hejna – člen rady města

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

1. listopadu 2017

1.

Schválení programu 28. schůze rady města dne 1. listopadu 2017

Rada města Loket
usnesením č. R461/28/2017
projednala a
schválila
program 28. schůze rady města dne 1. listopadu 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 28. schůze rady města dne 1. listopadu 2017
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 54/2, zahrada o výměře 414 m2 a části p. p. č.
414, ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k.ú. Údolí u Lokte
4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 676, ostatní plocha, využití: ostatní
komunikace, o výměře cca 50 m2 v k.ú. Údolí u Lokte
5. Zveřejnění záměru výpůjčky části lesního pozemku p. č. 1366 o výměře cca 484 m2,části
lesního pozemku p. č. 1371/1 o výměře cca 338 m2 a části pozemku p. č. 1372, orná půda o
výměře cca 795 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
6. Žádost o souhlas s provedením udržovacích prací na objektech č.p. 108 a č.p. 109 – hotel
Bílý kůň – na p.p.č. 115 a 116 , k.ú. Loket
7. Žádost o souhlas s rozšířením zpevněné plochy na části p.p.č. 715/68 a na části p.p.č.
715/75, k.ú. Loket
8. Doplnění 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. Sportovní, k.ú. Loket
9. Žádost o pronájem 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
10. Příspěvková organizace Základní škola Loket, okres Sokolov – návrh vyřazení nefunkčního
hmotného majetku příspěvkové organizace
11. Žádost o uzavření MŠ v době vánočních svátků
12. Přidání jednoho kontejneru na plasty ke stávajícímu sběrnému místu u Mateřské školy
Loket, p.o.
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13. Navýšení počtu kontejnerů na separované odpady v Lokti
14. Žádost o povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les na p.p.č. 4/1, k.ú. Nadlesí
15. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství v k.ú. Loket
16. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 54/2, zahrada o výměře 414 m2 a části
p. p. č. 414, ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k.ú. Údolí u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R462/28/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru převodu pozemku p. č. 54/2 a části p. p. č. 414 o výměře cca 2 m2 (přesná
výměra bude určena GP, který bude uhrazen ½ manželi Džubanovými a ½ městem Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o podmínkách prodeje,
vyhotovení GP a následné zveřejnění.
4.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 676, ostatní plocha, využití: ostatní
komunikace, o výměře cca 50 m2 v k.ú. Údolí u Lokte
Neschváleno
5.
Zveřejnění záměru výpůjčky části lesního pozemku p. č. 1366 o výměře cca 484
m2,části lesního pozemku p. č. 1371/1 o výměře cca 338 m2 a části pozemku p. č. 1372, orná
půda o výměře cca 795 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R463/28/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru výpůjčky části lesního pozemku p. č. 1366 o výměře cca 506 m2, části lesního
pozemku p. č. 1371/1 o výměře cca 338 m2 a části pozemku p. č. 1372, orná půda o výměře cca
795 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zveřejnění.
6.
Žádost o souhlas s provedením udržovacích prací na objektech č.p. 108 a č.p. 109 –
hotel Bílý kůň – na p.p.č. 115 a 116 , k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R464/28/2017
projednala a
schválila
provedení udržovacích prací (opravu fasády) na objektech č.p. 108 a č.p. 109 – hotel Bílý kůň – na
p.p.č. 115 a 116, k.ú. Loket a to společnosti Altsoft, s.r.o., se sídlem Loket, T. G. Masaryka
109/53, zastoupené jednatelem Alexandrem Solovjevem a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
7.
Žádost o souhlas s rozšířením zpevněné plochy na části p.p.č. 715/68 a na části
p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R465/28/2017
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rozšíření zpevněné plochy na části p.p.č. 715/68 (rozměr 7 m x 2,2 m), dále rozšíření sjezdu na
části p.p.č. 715/75 (rozměr 2 m x 2,7 m, včetně dvou nájezdových úhlů v délce 0,9 m o rozměrech
1,47 m x 2 m) a to panu Davidu Večerníkovi, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.
Žádost o umístění nového svislého dopravního značení č. IP 12 „Vyhrazené
parkoviště“ s vloženým symbolem č. 225 „Osoba na invalidním vozíku“ s vodorovným
dopravním značením č. V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ v ul. Sportovní, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R466/28/2017
projednala
žádost paní Anny Hantonové, ********** a
schválila
rozšíření současného Vyhrazeného parkoviště č. IP 12 s vloženým symbolem č. 225 „Osoba na
invalidním vozíku“ o jedno parkovací místo, včetně provedení stavebních úprav na pozemku par. č.
880/20 - dodatkovou tabulku „3x“, úsek platnosti 10 m, s vodorovným dopravním značením č. V
10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce
pohybově postiženou, na místní komunikace III. třídy č. 104c, p.p.č. 880/20, na parkovišti naproti
Gastru v ulici Sportovní v Lokti a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby informoval žadatelku a 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 provedení stavebních úprav na
pozemku par. č. 880/20 a instalaci schváleného dopravního značení.
9.
Žádost o pronájem 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. R467/28/2017
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13,8 m2,
účel pronájmu: sjezd na pozemek, projekt „RD Loket - Filounkovi“, parcela č. 715/38, k.ú. Loket,
v souladu s usnesením č. R430/26/2017 a č. R431/26/2017 ze dne 4. 10. 2017, za cenu podle
pravidel města Loket ve výši 1 394 Kč/rok, za podmínky, že 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) a s tím, že nájemné bude každoročně upravováno o průměrnou roční míru inflace za
uplynulý rok, a to manželům panu Martinu Filounkovi, DiS. a paní Kateřině Filounkové, **********,
s tím, že obě smlouvy budou podepsány nejpozději do 3 měsíců od přijetí tohoto usnesení, jinak
toto usnesení pozbývá platnosti, a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
10.
Příspěvková organizace Základní škola Loket, okres Sokolov – návrh vyřazení
nefunkčního hmotného majetku příspěvkové organizace
Rada města Loket
usnesením č. R468/28/2017
projednala a
schválila
návrh na vyřazení a následnou likvidaci hmotného majetku příspěvkové organizace Základní škola
Loket, okres Sokolov dle přílohy.
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11.

Žádost o uzavření MŠ v době vánočních svátků

Rada města Loket
usnesením č. R469/28/2017
projednala a
schválila
uzavření provozu MŠ Loket v době vánočních svátků od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017.
12.
Přidání jednoho kontejneru na plasty ke stávajícímu sběrnému místu u Mateřské
školy Loket, p.o.
Rada města Loket
usnesením č. R470/28/2017
projednala a
schválila
navýšení počtu nádob na tříděný odpad - na plast od ledna 2018 - jedné nádoby v Lokti v ulici
Sportovní u objektu č.p. 561 (Mateřská škola Loket) s četností vývozu 1 x za 28 dní a
ukládá
vedoucí odboru výstavby, aby objednala u svozových společností Marius Pedersen a.s. a SOTES
Sokolov spol. s r.o. dodání jednoho kontejneru na plast, a aby o rozhodnutí rady města
informovala společnost První chráněná dílna s.r.o.
13.

Navýšení počtu kontejnerů na separované odpady v Lokti

Rada města Loket
usnesením č. R471/28/2017
projednala a
schválila
navýšení počtu nádob na tříděný odpad od prosince 2017 a to
 jedné nádoby na papír v ulici Nad Hájovnou (stávající místo pro separované odpady) u
„trafostanice“ s četností vývozu 1 x za 7 dní
 jedné nádoby na plast v ulici Nad Hájovnou (stávající místo pro separované odpady) u
„trafostanice“ s četností vývozu 1 x za 7 dní a
ukládá
vedoucí odboru výstavby, aby objednala u svozových společností Marius Pedersen a. s. a SOTES
Sokolov spol. s r.o. dodání jednoho kontejneru na plast a jednoho kontejneru na papír, a aby o
rozhodnutí rady města informovala společnost První chráněná dílna s.r.o.
14.

Žádost o povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les na p.p.č. 4/1, k.ú. Nadlesí

Rada města Loket
usnesením č. R472/28/2017
projednala a
schválila
pokácení javoru mléč Acer, obvod kmene 157 cm (měřeno ve výšce 130 cm), na p.p.č. 4/1 u č.e.
138 v k.ú. Nadlesí a to na náklady žadatele pana Ing. Vladimíra Urbana, **********, s tím, že
provede úklid dřeviny včetně klestu a dodrží podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. 2394/2017/OV-2
ze dne 30. 10. 2017, vydaném Městským úřadem Loket, odborem výstavby, orgánem ochrany
přírody a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
15.

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství v k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R473/28/2017
projednala a
schválila
užívání veřejného prostranství, pozemku p.č. 865 v k.ú. Loket, ve dnech od 10. 11. 2017 do
17. 11. 2017, za účelem umístění zařízení Cirkusu Jung a to panu Davidu Jungovi, ********** a
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ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta
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