VÝPIS USNESENÍ
z 1. schůze rady města, která se konala dne 10. ledna 2018
od 09:00 hodin do 10:00 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:

10. ledna 2018

1.

Schválení programu 1. schůze rady města dne 10. ledna 2018

Rada města Loket
usnesením č. R1/1/2018
projednala a
schválila
program 1. schůze rady města dne 10. ledna 2018 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 1. schůze rady města dne 10. ledna 2018
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 487/4, ostatní plocha o výměře 67 m2, k.ú.
Loket dle GP č. 1501-86/2017
4. Revokace usnesení č. R423/26/2017 ze dne 4. 10. 2017
5. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o
výměře 1591 m2 dle GP č. 1503-5874/2017
6. Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí
7. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 21. 12. 2016 k části pozemku p. č.
15/1, ostatní plocha, o výměře 1550 m2 v k.ú. Nadlesí
8. Žádost o pronájem 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 m 2 v k.ú.
Nové Sedlo u Lokte, stavba „Multifunkční optická síť II. etapa - Nové Sedlo - propojení Nové
Sedlo - Loket“
9. Žádost o souhlas se stavbou přípojky NN na p.p.č. 882/10 a o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP12-0005350/VB 1, Název stavby: Loket, SO, Sportovní, p.č. 882/10, kNN, k.ú. Loket
10. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 882/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 5 m2, na připojení nového odběrného místa s In. 1x20A na p.p.č.
882/10, název stavby: „Loket, SO, pč. 882/10, kNN“, k.ú. Loket
11. Schválení smlouvy o dílo č. 16528, na akci: HRAD LOKET - RYTÍŘSKÝ SÁL, Obnova
podlah, jejich konstrukcí a související práce
12. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Restaurování sochy J. W. Goetha
13. Používání služebního vozidla k soukromým účelům
14. Cena za svoz směsného odpadu ve Dvorech na rok 2018
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15. Kronika města Lokte 2016
16. Reklamní sloupy na výlep plakátů v centru Lokte
17. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 487/4, ostatní plocha o výměře 67 m 2,
k.ú. Loket dle GP č. 1501-86/2017
Rada města Loket
usnesením č. R2/1/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 487/4, ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Loket
dle GP č. 1501-86/2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr prodeje zveřejnil.
4.

Revokace usnesení č. R423/26/2017 ze dne 4. 10. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R3/1/2018
projednala a
schválila
revokaci usnesení č. R423/26/2017, kterým byl schválen 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.
5.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek,
o výměře 1591 m2 dle GP č. 1503-5874/2017
Rada města Loket
usnesením č. R4/1/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje lesního pozemku p. č. 982/19, části o výměře 1591 m2 v k.ú. Loket, dle
GP č. 1503-5874/2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru prodeje.
6.

Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí

Rada města Loket
usnesením č. R5/1/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí, a to firmě DIAMO, státní
podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem, za kupní cenu 424.500 Kč dle ZP č.
298/3/6/2017 ze dne 20. 6. 2017 za podmínky, že budou vyrovnány dluhy vůči městu, včetně
soudně uplatněných dluhů (tj. výše bezdůvodného obohacení podle podané žaloby a jejího
rozšíření).
7.
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 21. 12. 2016 k části pozemku
p. č. 15/1, ostatní plocha, o výměře 1550 m2 v k.ú. Nadlesí
Rada města Loket

usnesením č. R6/1/2018
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projednala a
schválila
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 21.12. 2016 s účinnosti od 1. 1. 2017 k části
p. p. č. 15/1, ostatní plocha, o výměře 1550 m2 v k.ú. Nadlesí a to dohodou k 31. 1. 2018 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dohody o ukončení nájmu.
8.
Žádost o pronájem části p.p.č. 424/2, druh pozemku ostatní plocha, silnice o výměře
2
450 m 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. R7/1/2018
projednala a
schválila
společnosti CATR, s.r.o., Praha 4, Jeremenkova 510/4, zastoupené jednatelem panem Pavlem
Budínským,
- pronájem části p.p.č. 424/2, druh pozemku ostatní plocha, silnice o výměře 450 m2 v k.ú. Loket,
účel pronájmu: zemní práce pro uložení optického kabelu, stavba „Multifunkční optická síť II. etapa
- Nové Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket“ s městem Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket,
v souladu s usnesením č. R446/27/2017 ze dne 18. 10. 2017, za cenu podle pravidel města Loket
ve výši 4 545 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), uzavření
smluv na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2021 a s tím, že nájemné bude každoročně
upravováno o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok, a
- podnájem části p.p.č. 1003/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 510 m 2 v k.ú. Nové
Sedlo u Lokte, za účelem: zemní práce pro uložení optického kabelu, stavba „Multifunkční optická
síť II. etapa - Nové Sedlo - propojení Nové Sedlo - Loket“ s pachtýřem - společností Loketské
městské lesy s.r.o., Loket, Dvory 31 (smlouva o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015),
v souladu s usnesením č. R446/27/2017 ze dne 18. 10. 2017, přičemž tento podnájem pozemku
bude za smluvní cenu, která se bude odvíjet od pravidel města Loket, za podmínky, že datum
podpisu podnájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi žadatelem a městem Loket a dnem ukončení
podnájemní smlouvy budou právní účinky vkladu věcného břemene (služebnosti), uzavření obou
smluv na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2021 a s tím, že podnájemné bude každoročně
upravováno o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
9.
Žádost o souhlas se stavbou přípojky NN na p.p.č. 882/10 a o uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IP-12-0005350/VB 1, Název stavby: Loket, SO, Sportovní, p.č. 882/10, kNN, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R8/1/2018
projednala a
schválila
ČEZ Distribuci, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené na základě plné moci firmou
Diviš elektro centrum s.r.o., Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, zastoupené Ing. Zdeňkem
Markem, Chodov, Vintířovská 1083, provedení připojení nového odběrného místa s In. 1x20A na
p.p.č. 882/10 dle situace NN, Zak. číslo ČEZ: IP-12-0005350, datum 12/2017 - z podpěrného
bodu venkovního vedení NN č. 434 umístěného na p.p.č. 788/6, provedení vybudování kabelového
svodu do pojistkové skříně SP 100 na tomto bodu, vybudování vedení NN kabelem typu AYKY-J
4x35, překopem přes chodník a zpomalovací retardér ze zámkové dlažby v komunikaci, pozemek
parc. č. 882/10, do pojistkového pilíře SS200 umístěného na p.p.č. 882/10 v k.ú. Loket a to za
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podmínky, že nedojde k poškození stávajících uložených inženýrských sítí na p.p.č. 882/10,
a dále zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, na uložení elektrické přípojky NN na
p.p.č. 882/10, Název stavby: Loket, SO, Sportovní, p.č. 882/10, kNN, k.ú. Loket, rozsah věcného
břemene 5 m2, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 080 Kč a příslušnou
DPH, a to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, uzavře žadatel
s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-0005350/VB 1, Název stavby: Loket, SO, Sportovní,
p.č. 882/10, kNN, k.ú. Loket, podle návrhu této smlouvy v předloženém znění,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek parc. č.882/10 zasažený stavbou elektrické přípojky o výměře cca 5 m2, za cenu
podle pravidel města Loket, 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),
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.
10.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 882/10, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 5 m2, na připojení nového odběrného místa s In. 1x20A na
p.p.č. 882/10, název stavby: „Loket, SO, pč. 882/10, kNN“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R9/1/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 882/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 5 m2, název stavby: „Loket, SO, pč. 882/10, kNN“, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
11.
Schválení smlouvy o dílo č. 16528, na akci: HRAD LOKET - RYTÍŘSKÝ SÁL, Obnova
podlah, jejich konstrukcí a související práce
Rada města Loket
usnesením č. R10/1/2018
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o dílo č. 16528, na akci: HRAD LOKET - RYTÍŘSKÝ SÁL, Obnova podlah, jejich
konstrukcí a související práce, mezi smluvními stranami - objednatel: město Loket, T. G. Masaryka
1/69, Loket; zhotovitel: Ing. Petr Podlipský, NEUPROJEKT, projekční kancelář, Masarykovo nám.
447, Nýřany, cenu za dílo 76 800 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo č. 16528.
12.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Restaurování sochy J. W. Goetha“

Rada města Loket
usnesením č. R11/1/2018
projednala a
schválila
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Restaurování sochy J. W. Goetha“, kterým bude řešeno
zhotovení nové hlavy (z odpovídajícího kamene) sochy J. W. Goetha a to dle přesné kopie
dochované busty J. W. Goetha, která je součásti mobiliárního fondu hradu Loket a podle níž byla
také vytvořena stávající prasklá hlava z výdusku. Cena díla činí 127 000 Kč bez DPH.
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13.

Používání služebního vozidla k soukromým účelům

Rada města Loket
usnesením č. R12/1/2018
projednala a
schválila
ukončení používání služebního vozidla Škoda Octavia Combi RZ 3K3 4160 v majetku města Loket
k soukromým účelům starostovi panu Ing. Zdeňku Bednářovi k 31. 12. 2017.
14.

Cena za svoz směsného odpadu ve Dvorech na rok 2018

Rada města Loket
usnesením č. R13/1/2018
projednala a
schválila
cenu za svoz směsných odpadů ve Dvorech na rok 2018 pro jednotlivé objekty ve výši 500 Kč/rok.
15.

Kronika města Lokte 2016

Rada města Loket
usnesením č. R14/1/2018
projednala a
schválila
převzetí podkladů pro tisk Kroniky města Loket za rok 2016 od kronikáře Vladimíra Švihnose se
zadáním k tisku a knižní vazbě ročníků 2015 a 2016.
16.

Reklamní sloupy na výlep plakátů v centru Lokte

Rada města Loket
usnesením č. R15/1/2018
projednala a
schválila
nákup a umístění 1 reklamního sloupu za cenu 35 000 Kč bez DPH pro centrum města Lokte od
agentury BOOM, v případě souhlasného vyjádření NPÚ Loket, souhlasného závazného stanoviska
orgánu památkové péče MÚ Sokolov a územního souhlasu nebo rozhodnutí odboru výstavby MÚ
Loket.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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