VÝPIS USNESENÍ
z 32. schůze rady města, která se konala dne 21. prosince 2017
od 09:00 hodin do 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

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

Omluven:

Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

21. prosince 2017

Schválení programu 32. schůze rady města dne 21. prosince 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R538/32/2017
projednala a
schválila
program 32. schůze rady města dne 21. prosince 2017 takto:
Zahájení
Schválení programu 32. schůze rady města dne 21. prosince 2017
Kontrola usnesení
Žádost o zřízení vyhrazených rezidenčních parkovacích míst v ulici Zahradní, k.ú. Loket
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, umístění předzahrádky na části p.p.č.
210/3, k.ú. Loket
5. Žádost o zrušení souhlasu města Loket se stavbou sjezdu a s umístěním vodovodní
přípojky na p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket, usnesení č. R154/6/2017 ze dne
22. 3. 2017
6. Žádost o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene, usnesení č. R155/6/2017 ze dne
22. 3. 2017 - služebnost cesty, sjezd, a služebnost inženýrské sítě, vodovodní přípojka, na
p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
7. Zrušení záměru pronájmu, usnesení č. 156/6/2017 ze dne 22. 3. 2017 - část p.p.č. 581/2,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, účel pronájmu stavba sjezdu a vodovodní
přípojky, k.ú. Loket
8. Žádost o ukončení nájemní smlouvy, usnesení č. R227/10/2017 ze dne 3. 5. 2017 pronájem části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, stavba sjezdu a
vodovodní přípojky pro napojení p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
9. Žádost o souhlas s provedením udržovacích prací na objektu č.p. 2, postaveném na p.p.č.
164 a na objektu č.p. 3, postaveném na p.p.č. 165, k.ú. Loket
10. Umístění svislé dopravní značky č. IP 11b „Parkoviště kolmé nebo šikmé stání“, na vjezdu
na parkoviště vedle základní školy, vyznačení vodorovného dopravního značení č. V 12c
„Zákaz zastavení“ v délce 7 m na silniční obrubě chodníku u č.p. 129, k.ú. Loket
11. Revokace usnesení č. R428/26/2017 ze dne 4. 10. 2017 - změna dopravního značení na
parkovišti u Základní školy Loket v ul. T. G. Masaryka 129, k.ú. Loket
12. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav „Rekonstrukce
sociálního zázemí MŠ Sportovní Loket“, k.ú. Loket
1.
2.
3.
4.
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13. Návrh rozpočtového opatření č. 19/2017
14. Návrh vyřazení nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku města
15. Obnova pojistné smlouvy na skupinové cestovní pojištění
16. Změna termínů konání svatebních obřadů v prosinci 2018 v obřadních síních na hradě a na
radnici
17. Schválení smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti při realizaci projektu „Dopravní terminál
Loket“
18. Podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva proti usnesení Ústavního soudu ze
dne 14. 11. 2017
19. Schválení provedených méněprací a víceprací 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“
20. Schválení provedených méněprací a víceprací 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“
21. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Žádost o zřízení vyhrazených rezidenčních parkovacích míst v ulici Zahradní, k.ú.
Loket
Neschváleno
4.
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, umístění předzahrádky na části
p.p.č. 210/3, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R539/32/2017
projednala a
schválila
užívání veřejného prostranství, umístění předzahrádky o rozměru 4,5 m x 8 m = 36 m2, na části
místní komunikace III. třídy č. 7c, p.p.č. 210/3, před domem č.p. 19 v k.ú. Loket, na dobu od
1. 5. 2018 do 31. 12. 2018, stejně tak v následujících letech, a to firmě ZEWARI s.r.o., Loket,
Zámecká 19/1, jednatelům panu Pavlu Růžičkovi a paní Jance Růžičkové, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
5.
Žádost o zrušení souhlasu města Loket se stavbou sjezdu a s umístěním vodovodní
přípojky na p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket, usnesení č. R154/6/2017 ze dne
22. 3. 2017
Rada města Loket
usnesením č. R540/32/2017
revokuje
usnesení č. R154/6/2017 ze dne 22. 3. 2017, kterým schválilo panu Janu Lukášovi, **********,
stavbu sjezdu, povrch štěrkodrť, o výměře cca 20 m2 (4 m x 5 m) a umístění vodovodní přípojky
v délce cca 2,5 bm na p.p.č. 581/2 pro připojení p.p.č. 581/1, k.ú. Loket a to za podmínky, že
stavebník uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti cesty a smlouvu o
služebnosti inženýrské sítě k části p.p.č. 581/2, vše v k.ú. Loket.
6.
Žádost o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene, usnesení č. R155/6/2017 ze
dne 22. 3. 2017 - služebnost cesty, sjezd, a služebnost inženýrské sítě, vodovodní přípojka,
na p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
Rada města Loket

usnesením č. R541/32/2017
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projednala a
schválila
ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkových služebností cesty a inženýrské sítě
pro uložení vodovodní přípojky ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 581/1, k tíží části
služebného pozemku parc. č. 581/2 v rozsahu plochy cca 20 m2 pro služebnost cesty a cca 7,5 m2
pro služebnost inženýrské sítě vodovodní přípojky, vše v k.ú. Loket, uzavřené dne 29. 5. 2017, s
panem Janem Lukášem, **********, a to dohodou ke dni 31. 12. 2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil ukončení smlouvy.
7.
Zrušení záměru pronájmu, usnesení č. 156/6/2017 ze dne 22. 3. 2017 - část p.p.č.
581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, účel pronájmu stavba sjezdu a
vodovodní přípojky, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R542/32/2017
revokuje
usnesení č. 156/6/2017 ze dne 22. 3. 2017, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru pronájmu
části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, stavba sjezdu a vodovodní
přípojky, k.ú. Loket.
8.
Žádost o ukončení nájemní smlouvy, usnesení č. R227/10/2017 ze dne 3. 5. 2017 pronájem části p.p.č. 581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2, stavba sjezdu a
vodovodní přípojky pro napojení p.p.č. 581/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R543/32/2017
projednala a
schválila
ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 581/2 v rozsahu dotčené plochy 27,5 m2, účel
nájmu: vybudování stavebních úprav - sjezdu a uložení vodovodní přípojky podle projekčního
výkresu pro stavební akci: „Stavba sjezdu a vodovodní přípojky pro napojení p.p.č. 581/1, k.ú.
Loket“ uzavřené dne 29. 5. 2017, s panem Janem Lukášem, **********, a to dohodou ke dni 31. 12.
2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil ukončení smlouvy.
9.
Žádost o souhlas s provedením udržovacích prací na objektu č.p. 2, postaveném na
p.p.č. 164 a na objektu č.p. 3, postaveném na p.p.č. 165, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R544/32/2017
projednala a
schválila
Střední průmyslová škole Loket, p.o., Loket, T. G. Masaryka 3, ředitelce školy paní Ing. Bc. Daně
Krulišové, provedení udržovacích prací na objektu č.p. 2, postaveném na p.p.č. 164 a na objektu
č.p. 3, postaveném na p.p.č. 165 v k.ú. Loket - zateplení světlíku minerální izolací (vnitřní atrium
školy), zateplení podlah půdy vloženou minerální izolací, výměnu zdrojů tepla (výměnu stávajících
plynových kotlů za nové), výměnu stávajících výplní otvorů v obvodovém zdivu (výměnu
stávajících dřevěných oken za nově vyrobené dřevěné repliky a provedení repasí oken, u nichž je
památkovým úřadem požadováno zachování stávajících oken) a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením
10.
Umístění svislé dopravní značky č. IP 11b „Parkoviště kolmé nebo šikmé stání“, na
vjezdu na parkoviště vedle základní školy, vyznačení vodorovného dopravního značení č.
V 12c „Zákaz zastavení“ v délce 7 m na silniční obrubě chodníku u č.p. 129, k.ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R545/32/2017
projednala a
schválila
změnu stávajícího dopravního značení za nové dopravní značení č. IP 11b „Parkoviště kolmé
nebo šikmé stání“, nainstalovaného na vjezdu na parkoviště u Základní školy v ul. T. G. Masaryka
129, v Lokti dále, vyznačení vodorovného dopravního značení č. V 12c „Zákaz zastavení“ v délce
7 m na silniční obrubě chodníku u č.p. 129 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 na komunikaci.
11.
Revokace usnesení č. R428/26/2017 ze dne 4. 10. 2017 - změna dopravního značení
na parkovišti u Základní školy Loket v ul. T. G. Masaryka 129, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R546/32/2017
revokuje
usnesení č. R428/26/2017 ze dne 4. 10. 2017, kterým byla schválena změna 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 129, 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“.
12.
Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav
„Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Sportovní Loket“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R547/32/2017
projednala a
schválila
firmu M PLAN Ing. Romana Michálka, Staré Sedlo, Sokolovská 36, zpracovatelem projektové
dokumentace stavebních úprav „Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Sportovní Loket“, k.ú. Loket,
za cenu 60 000 bez DPH a dále zajištěním inženýrské činnosti (získáni stavebního povolení) za
cenu výši 3 000 bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
13.

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2017

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 19/2017.
14.

usnesením č. R548/32/2017

Návrh vyřazení nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku města

Rada města Loket
usnesením č. R549/32/2017
projednala a
schválila
návrh na vyřazení a následnou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku města Loket dle příloh.
15.

Obnova pojistné smlouvy na skupinové cestovní pojištění

Rada města Loket
projednala a

usnesením č. R550/32/2017
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schválila
dohodu o ukončení pojistné smlouvy č. 8001339917 skupinové cestovní pojištění se společností
AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, IČ: 242 32 777 a
schválila
uzavření pojistné smlouvy na skupinové cestovní pojištění se společností Colonnade Insurance
S. A., organizační složka, IČ: 044 85 297, s minimálním pojistným plněním 2 500 Kč ročně a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
16.
Změna termínů konání svatebních obřadů v prosinci 2018 v obřadních síních na
hradě a na radnici
Rada města Loket
usnesením č. R551/32/2017
projednala a
schválila
změnu termínu svatebních obřadů v měsíci prosinci 2018 v obřadních síních na hradě i na radnici.
17.
Schválení smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti při realizaci projektu „Dopravní
terminál Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R552/32/2017
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti při realizaci projektu „Dopravní terminál Loket“
mezi městem Loket a společností ABRI, s.r.o., se sídlem Sokolov, Ondříčkova 537, s tím, že za
splnění závazku náleží společnosti ABRI s.r.o. odměna ve výši 70.000,- Kč bez DPH, tj. 84.700,Kč vč. DPH a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy.
18.
Podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva proti usnesení Ústavního
soudu ze dne 14. 11. 2017
Rada města Loket
usnesením č. R553/32/2017
projednala a
schválila
podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva proti usnesení Ústavního soudu ze dne 14.
11. 2017 sp. zn. II. ÚS 3054/17.
19.
Schválení provedených méněprací a víceprací 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. R554/32/2017
projednala a
schválila
žádost společnosti ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03
Svatava, IČ: 18248675, o schválení provedených víceprací ve výši 13 425 Kč bez DPH a odpočtu
hodnoty prací ve výši 104 450 Kč bez DPH, které se nebudou realizovat, celková změna ceny díla
sjednané ve smlouvě o dílo a dodatku č. 2, 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“, bude snížena o 91 025 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
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20.
Schválení provedených méněprací a víceprací 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. R555/32/2017
projednala a
schválila
žádost společnosti ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Pohraniční stráže 255, 357 03
Svatava, IČ: 18248675, o schválení provedených víceprací ve výši 30 038 Kč bez DPH a odpočtu
hodnoty prací ve výši 338 216 Kč bez DPH, které se nebudou realizovat, celková změna ceny díla
sjednané ve smlouvě o dílo, 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“, bude snížena o 308 178 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

V Lokti dne ____________

____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta
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