VÝPIS USNESENÍ
z 31. schůze rady města, která se konala dne 6. prosince 2017
od 09:00 hodin do 11:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

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

Omluven:

Radek Hejna – člen rady města

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

6. prosince 2017

1.

Schválení programu 31. schůze rady města dne 6. prosince 2017

Rada města Loket
usnesením č. R508/31/2017
projednala a
schválila
program 31. schůze rady města dne 6. prosince 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 31. schůze rady města dne 6. prosince 2017
2. Kontrola usnesení
3. Dodatek č. 15 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí
5. Souhlas s trvalým odnětím z PUPFLu části pozemku p. č. 1366 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
6. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 319/1, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře cca 44 m2 v k.ú. Loket
7. Výběr zhotovitele pro „Nábytek pro kanceláře OMM – MÚ Loket“
8. Opakovaná výzva k opravě části zdi domu č.p. 121 poškozených při terénních úpravách
sousedního pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Loket
9. Žádost o nainstalování světelné tabule v ulici Nádražní, k.ú. Loket
10. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 424/2, druh pozemku ostatní plocha, silnice o
výměře 450 m2 v k.ú. Loket a části p.p.č. 1003/1, druh pozemku trvalý travní porost o
výměře 510 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, stavba „Multifunkční optická síť II. etapa - Nové
Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket“
11. Jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí
12. Jednání valné hromady Sokolovská vodárenská s.r.o.
13. Plán schůzí Rady města Loket a Zastupitelstva města Loket na rok 2018
14. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Loket za školní rok 2016/2017
15. Aktualizace knihovního fondu Městské knihovny Loket
16. Žádost Městské knihovny Loket o souhlas s podáním žádostí o dotace na rok 2018
17. Odpadový kalendář města Loket na rok 2018
18. Plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 11. 2017
19. Návrh rozpočtového opatření č. 17/2017
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20. Interní pokyn ke stanovení hladiny významnosti účetních metod při sestavování účetní
závěrky k 31. 12. 2017
21. Příspěvková organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov – návrh vyřazení nefunkčního
hmotného majetku příspěvkové organizace
22. Bezúplatný převod majetku SH ČMS – SDH Mníšek pod Brdy
23. Žádost o příspěvek na opravu fasády domu č. p. 126 Loket
24. Návrh rozpočtového opatření č. 18/2017
25. Odměny členům komisí rady města a zvláštním orgánům města
26. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování pečovatelských
služeb v Lokti v roce 2018
27. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket v roce 2017 společnosti HRAD
Loket o.p.s. na opravy a instalaci sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky pro
expozice hradu a Černé věže
28. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket v roce 2017 společnosti HRAD
Loket o.p.s. na náklady spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových
předmětů
29. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města na rekonstrukci staveb v MPR
30. Žádost pana Patrika Stangara, jednatele společnosti 2P REALITY s.r.o. o pronájem části
pozemku p.č. 1024 v k.ú. Loket a povolení ke stavbě 3 parkovacích míst vč. zřízení
přechodu a DZ
31. Žádost o vydání souhlasu ke zřízení nové veřejně přístupné účelové komunikace, mimo
zastavěné území, na p.p.č. 974/25, p.p.č. 974/30, p.p.č. 975/4, p.p.č. 966/14, p.p.č. 965/4,
p.p.č. 965/3, p.p.č. 965/2, p.p.č. 957, p.p.č. 1036, p.p.č. 962, p.p.č. 963, p.p.č. 959, p.p.č.
960, p.p.č. 422, k.ú. Loket
32. OZV č. 3/2017, Požární řád města Loket
33. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Dodatek č. 15 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
usnesením č. R509/31/2017
projednala a
schválila
dodatek č. 15 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.
4.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 127 a č. 466/4 v k.ú.
Nadlesí
Rada města Loket
usnesením č. R510/31/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění.
5.
Souhlas s trvalým odnětím z PUPFLu části pozemku p. č. 1366 v k.ú. Nové Sedlo u
Lokte
Rada města Loket

usnesením č. R511/31/2017
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projednala a
schválila
trvalé odnětí části pozemku p. č. 1366 o výměře 312 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte na náklady
KSÚS KK s tím, že tuto část pozemku v trvalém záboru odkoupí a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby vydal souhlas s trvalým odnětím části p.p.č. 1366 v k.ú.
Nové Sedlo u Lokte.
6.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 319/1, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře cca 44 m2 v k.ú. Loket
Neschváleno
7.
Výběr zhotovitele pro „Nábytek pro kanceláře OMM – MÚ Loket“
Odloženo
8.
Opakovaná výzva k opravě části zdi domu č.p. 121 poškozených při terénních
úpravách sousedního pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R512/31/2017
projednala
dopis „Opakovaná výzva k opravě části zdi domu č.p. 121 poškozených při terénních úpravách
sousedního pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Loket“ od pana Martina Motlíka, **********, ze dne
15. 11. 2017 a
vzala na vědomí,
že bylo opětovně odborem správy majetku města provedeno šetření přímo na místě a nebylo
zjištěno žádné poškození provedením nepatrných úprav terénu za účelem zhotovení plochy pro
kontejnery na tříděný odpad a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby Ing. Martina Motlíka písemně vyrozuměl.
9.

Žádost o nainstalování světelné tabule v ulici Nádražní, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R513/31/2017
projednala
žádost pana Františka Svobody, **********, o nainstalování světelné tabule, v ulici Nádražní, která
by zobrazovala aktuální rychlost projíždějícího vozidla, dále snížení povolené rychlosti na rychlost
40 km/hod. a
pověřuje
vedoucího odboru majetku města řešením dopravní situace v dané lokalitě v souvislostech s
plánovaným napojením cyklostezky Loket – Nové Sedlo – Chodov.
10.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 424/2, druh pozemku ostatní plocha, silnice
o výměře 450 m2 v k.ú. Loket a části p.p.č. 1003/1, druh pozemku trvalý travní porost o
výměře 510 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, stavba „Multifunkční optická síť II. etapa - Nové
Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R514/31/2017
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 424/2, druh pozemku ostatní plocha, silnice o výměře
450 m2 v k.ú. Loket a části p.p.č. 1003/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 510 m2 v k.ú.
Nové Sedlo u Lokte, stavba „Multifunkční optická síť II. etapa - Nové Sedlo - propojení Nové Sedlo
- Loket“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
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11.

Jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí

Rada města Loket
usnesením č. R515/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
delegovat
pana Radka Hejnu na jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí, která se
bude konat dne 15. 12. 2017, a
ukládá mu,
aby kladně rozhodl o schválení realizace nepeněžitého vkladu – infrastrukturního majetku VSMOS
do základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dle znaleckého posudku Ing.
Jaroslav Medvědové. V případě, že by se této valné hromady nemohl účastnit dříve delegovaný
zástupce, bude město Loket zastupovat starosta města Ing. Zdeněk Bednář.
12.

Jednání valné hromady Sokolovská vodárenská s.r.o.

Rada města Loket
usnesením č. R516/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
delegovat
na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 15. 12. 2017,
která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1. 1. 2017 – 30. 9. 2017,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30. 4.
2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených s provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2018,
e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové
kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. pana Radka Hejnu a
ukládá mu,
aby za město Loket jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2018,
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 a dle
Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.,
ad d) schválení plánu investic pro rok 2018,
ad e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové
kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
V případě, že by se této valné hromady nemohl pan Radek Hejna účastnit, bude město zastupovat
starosta města Ing. Zdeněk Bednář.
13.

Plán schůzí Rady města Loket a zasedání Zastupitelstva města Loket na rok 2018

Rada města Loket
usnesením č. R517/31/2017
projednala a
schválila
plán schůzí Rady města Loket a zasedání Zastupitelstva města Loket na rok 2018.
14.

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Loket za školní rok 2016/2017

Rada města Loket
projednala a

usnesením č. R518/31/2017
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vzala na vědomí
výroční zprávu o činnosti Základní školy Loket za školní rok 2016/2017.
15.

Aktualizace knihovního fondu Městské knihovny Loket

Rada města Loket
usnesením č. R519/31/2017
projednala a
schválila
aktualizaci knihovního fondu Městské knihovny Loket.
16.

Žádost Městské knihovny Loket o souhlas s podáním žádostí o dotace na rok 2018

Rada města Loket
usnesením č. R520/31/2017
projednala a
schválila
žádost Městské knihovny Loket o souhlas s podáním žádostí o dotace na rok 2018. Jedná se o
tyto dotační tituly: VISK3, Knihovna 21. stol., Podpora kulturních aktivit.
17.

Odpadový kalendář města Loket na rok 2018

Rada města Loket
usnesením č. R521/31/2017
projednala a
schválila
Odpadový kalendář města Loket na rok 2018.
18.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 11. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R522/31/2017
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 11. 2017.
19.

Návrh rozpočtového opatření č. 17/2017

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 17/2017.

usnesením č. R523/31/2017

20.
Interní pokyn ke stanovení hladiny významnosti účetních metod při sestavování
účetní závěrky k 31. 12. 2017
Rada města Loket
usnesením č. R524/31/2017
projednala a
schválila
Interní pokyn ke stanovení hladiny významnosti účetních metod při sestavování účetní závěrky
k 31. 12. 2017.
21.
Příspěvková organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov – návrh vyřazení
nefunkčního hmotného majetku příspěvkové organizace
Rada města Loket
usnesením č. R525/31/2017
projednala a
schválila
návrh na vyřazení a následnou likvidaci drobného hmotného majetku příspěvkové organizace
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Mateřská škola Loket, okres Sokolov dle přílohy.
22.

Bezúplatný převod majetku SH ČMS – SDH Mníšek pod Brdy

Rada města Loket
usnesením č. R526/31/2017
projednala a
schválila
bezúplatný převod radiostanice vozidlová GM 300 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Mníšek
pod Brdy, IČ: 63109379 a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
23.
Žádost o příspěvek na opravu fasády domu č. p. 126 Loket
Neschváleno
24.

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2017

Rada města Loket
usnesením č. R527/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit návrh rozpočtového opatření č. 18/2017.
25.

Odměny členům komisí rady města a zvláštním orgánům města

Rada města Loket
usnesením č. R528/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit odměnu za výkon funkce předsedy komise rady města, který není členem zastupitelstva
města, ve výši 840 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
Rada města Loket
usnesením č. R529/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit odměnu za výkon funkce předsedy komise pro partnerská města, který není členem
zastupitelstva, ve výši 1 500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
Rada města Loket
usnesením č. R530/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit odměnu za výkon funkce člena Komise pro projednávání přestupků města Loket ve výši
270 Kč za každou účast při ústním jednání komise. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
26.
Individuální neinvestiční dotace
pečovatelských služeb v Lokti v roce 2018

z rozpočtu

města

Loket

na

provozování

Rada města Loket
usnesením č. R531/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket v roce 2018 na provoz
pečovatelských služeb v Lokti na rok 2018 a to společnosti DOP HC s.r.o., Dolní Rychnov, ve výši
326 000 Kč.
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27.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket v roce 2017 společnosti
HRAD Loket o.p.s. na opravy a instalaci sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky
pro expozice hradu a Černé věže
Rada města Loket
usnesením č. R532/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket v roce 2017 na opravy
a instalaci sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu a Černé věže a
to společnosti HRAD Loket o.p.s., ve výši 484 846 Kč.
28.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket v roce 2017 společnosti
HRAD Loket o.p.s. na náklady spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových
předmětů
Rada města Loket
usnesením č. R533/31/2017
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket v roce 2017 na náklady
spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů a to společnosti HRAD Loket
o.p.s., ve výši 620 000 Kč.
29.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města na rekonstrukci staveb v MPR

Rada města Loket
usnesením č. R534/31/2017
projednala a
vzala na vědomí
nevyhovující právní stav „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na rekonstrukci staveb
v MPR“ ze dne 19. února 1998 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města aby zpracoval nový „Program pro poskytování dotací z rozpočtu
města na rekonstrukci staveb v MPR Loket“ a předložil ho Radě města Loket a Zastupitelstvu
města Loket ke schválení.
30.
Žádost pana Patrika Stangara, jednatele společnosti 2P REALITY s.r.o. o pronájem
části pozemku p.č. 1024 v k.ú. Loket a povolení ke stavbě 3 parkovacích míst vč. zřízení
přechodu a DZ.
Rada města Loket
usnesením č. R535/31/2017
projednala a
schválila
pronájem části pozemku p. č. 1024, o výměře cca 37,5 m2 v k.ú. Loket společnosti 2P REALITY
s.r.o., IČ 26375192, se sídlem ČSA 239/16, Loket za účelem vybudování 3 parkovacích míst vč.
zřízení přechodu a DZ za cenu nájmu 18,79 Kč/m2/rok. Zveřejněno od 20. 10. 2017 do
06. 11.2017a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření Smlouvy o nájmu.
31.
Žádost o vydání souhlasu ke zřízení nové veřejně přístupné účelové komunikace,
mimo zastavěné území, na p.p.č. 974/25, p.p.č. 974/30, p.p.č. 975/4, p.p.č. 966/14, p.p.č.
965/4, p.p.č. 965/3, p.p.č. 965/2, p.p.č. 957, p.p.č. 1036, p.p.č. 962, p.p.č. 963, p.p.č. 959, p.p.č.
960, p.p.č. 422, k.ú. Loket
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Výpis usnesení z 31. schůze RM dne 6. 12. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R536/31/2017
projednala a
schválila
záměr výstavby nové veřejně přístupné účelové komunikace cyklostezky: „Cyklostezka Chodov Loket přes Nové Sedlo“, na p.p.č. 974/25, p.p.č. 974/30, p.p.č. 975/4, p.p.č. 966/14, p.p.č. 965/4,
p.p.č. 965/3, p.p.č. 965/2, p.p.č. 957, p.p.č. 1036, p.p.č. 962, p.p.č. 963, p.p.č. 959, p.p.č. 960, k.ú.
Loket, dle výkresu č. C 4.1g za těchto podmínek:

Před započetím výstavby bude smluvně výslovně upraveno, kdo bude provozovatelem a
správcem cyklostezky a který subjekt bude zajišťovat její údržbu, úklid a ponese
zodpovědnost za případné majetkové újmy či újmy na zdraví a vzniklé v souvislosti s užíváním
cyklostezky;

Zplnomocněný zástupce vlastníka města Loket - společnost Loketské městské lesy s.r.o.,
poskytne pozemky ve své správě provozovateli cyklostezky. Smlouva o podpachtu bude
podepsána před kolaudací hotového díla.

Město Loket - poskytne nepronajaté pozemky provozovateli cyklostezky. Smlouva o
pronájmu pozemků bude podepsána před kolaudací hotového díla.

Během výstavby nebudou okolní plochy a porosty znečišťovány odpady a odpadky ze
stavby a tento závazek bude zajištěn smluvní pokutou.

Realizací stavby a jejím používáním nesmí dojít k negativnímu ovlivňování funkcí lesa,
dále

schválila napojení cyklostezky na p.p.č. 422, místní komunikaci III. třídy 43c, v k.ú. Loket a
to za nově vybudovaným železničním přejezdem z prefabrikátů, jak je uvedeno ve výkresu
C5.1i Situace - 9. část.

Řešení dopravní situace v ulici Nádražní v místě napojení cyklostezky Loket Chodov –
vybudování místa pro přecházení a umístění radarového ukazatele rychlosti a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
32.

OZV č. 3/2017, Požární řád města Loket

Rada města Loket
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
OZV č. 3/2017 Požární řád města Loket

usnesením č. R537/31/2017

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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