VÝPIS USNESENÍ
z 30. mimořádné schůze rady města, která se konala dne 28. listopadu 2017
od 09:00 hodin do 09:40 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
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:
Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

28. listopadu 2017

Schválení programu 30. mimořádné schůze rady města dne 28. listopadu 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R499/30/2017
projednala a
schválila
program 30. mimořádné schůze rady města dne 28. listopadu 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 30. mimořádné schůze rady města dne 28. listopadu 2017
2. Dodatek č. 14 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
3. Žádost o povolení umístění listovní doručovací schránky na části p.p.č. 526/4, k.ú. Údolí u
Lokte
4. Dopis - stanovisko města Loket, poskytování služeb mapové aplikace od společnosti Cleero
s.r.o.
5. Prodloužení termínu dokončení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p.
312 a č. p. 313, Radniční, Loket Část 2. – „Obnova krovu a střechy a související práce – II.
etapa“
6. Vyhodnocení cenových nabídek na provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku –
Stavební úpravy – Dvorana Loket, č.p. 312 a 313, Radniční, Loket: část 3. „Stavební
úpravy“ a služby – „Restaurátorské práce“
7. Poskytnutí odměny ředitelce p.o. Mateřská škola Loket, okres Sokolov - za rok 2017
8. Poskytnutí odměny ředitelce p.o. Základní škola Loket, okres Sokolov - za období 0811/2017
9. Zvolení člena školské rady p.o. Základní škola Loket, okres Sokolov
Závěr
2.
Dodatek č. 14 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
Rada města Loket
projednala a
schválila
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dodatek č. 14 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi městem Loket
a společností Loketské městské lesy s.r.o. a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dodatku.
3.
Žádost o povolení umístění listovní doručovací schránky na části p.p.č. 526/4, k.ú.
Údolí u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R501/30/2017
projednala a
schválila
České poště, s.p., Praha, Politických vězňů 909/4, odboru PČ Západní Čechy, Plzeň, Solní
260/20, umístění listovní doručovací schránky na zelené části p.p.č. 526/4, pro objekty č.p. 33 a
č.p. 34 v k.ú. Údolí u Lokte, dle přílohy, a to na dobu určitou do 31. 12. 2027 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
4.
Dopis - stanovisko města Loket, poskytování služeb mapové aplikace od společnosti
Cleerio s.r.o.
Rada města Loket
usnesením č. R502/30/2017
projednala a
vzala na vědomí
dopis města Loket adresovaný společnosti Cleerio s.r.o., ve věci uzavření nové servisní smlouvy
na poskytování služeb mapové aplikace Geoportál.
5.
Prodloužení termínu dokončení stavby „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. R503/30/2017
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 2. – „Obnova krovu a střechy a
související práce – II. etapa“ a to do 28. 12. 2017 a
zmocnila
starostu města k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6.
Vyhodnocení cenových nabídek na provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
– Stavební úpravy – Dvorana Loket, č.p. 312 a 313, Radniční, Loket: část 3. „Stavební
úpravy“ a služby – „Restaurátorské práce“
Rada města Loket
usnesením č. R504/30/2017
projednala a
cenové nabídky na administraci veřejné zakázky na stavební práce a na služby – Stavební úpravy
– Dvorana Loket, č.p. 312 a 313, Radniční, Loket: pro část 3. „Stavební úpravy“ a „Restaurátorské
práce“ a
schválila
uzavřít příkazní smlouvu:
- na zadávací řízení na stavební práce pro Část 3. – „Stavební úpravy“ se společností INVESTON
s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Koptova 1230, za nabídkovou cenu 99 000 Kč bez DPH, cena
včetně DPH 119 790 Kč,
- na zadávací řízení na služby pro „Restaurátorské práce“ se společností INVESTON s.r.o., se
sídlem Karlovy Vary, Koptova 1230, za nabídkovou cenu 33 000 Kč bez DPH, cena včetně DPH
39 930 Kč a
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zmocňuje
starostu podpisy smluv.
7.

Poskytnutí odměny ředitelce p.o. Mateřská škola Loket, okres Sokolov - za rok 2017

Rada města Loket
usnesením č. R505/30/2017
projednala a
schválila
návrh poskytnout ředitelce p.o. Mateřská škola Loket, okres Sokolov, odměnu za rok 2017 ve výši
dvojnásobku měsíčního platu a
ukládá
sekretariátu starosty, aby ředitelku MŠ písemně vyrozuměl.
8.
Poskytnutí odměny ředitelce p.o. Základní škola Loket, okres Sokolov - za období 0811/2017
Rada města Loket
usnesením č. R506/30/2017
projednala a
schválila
návrh poskytnout ředitelce p.o. Základní škola Loket, okres Sokolov, odměnu za období 0811/2017 ve výši jednoho měsíčního platu a
ukládá
sekretariátu starosty, aby ředitelku ZŠ písemně vyrozuměl.
9.

Zvolení člena školské rady p.o. Základní škola Loket, okres Sokolov

Rada města Loket
usnesením č. R507/30/2017
zvolila
na další funkční období za zřizovatele p.o. Základní škola Loket, okres Sokolov, člena školské rady
paní PaedDr. Zuzanu Onderovou.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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