VÝPIS USNESENÍ
z 2. schůze rady města, která se konala dne 24. ledna 2018
od 09:00 hodin do 10:20 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:

24. ledna 2018

Schválení programu 2. schůze rady města dne 24. ledna 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R16/2/2018
projednala a
schválila
program 2. schůze rady města dne 24. ledna 2018 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 2. schůze rady města dne 24. ledna 2018
2. Kontrola usnesení
3. Žádost o vydání stanoviska k záměru stavby na akci: „Restaurace Jan Svatoš - změna
stavby před jejím dokončením“, p.p.č. 42/3 a p.p.č. 392/24, k.ú. Údolí u Lokte
4. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu a garáže“, na p.p.č.
715/40 a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/40 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
5. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře
14,80 m2 pro p.p.č. 715/40, projekt „Novostavba rodinného domu a garáže“ na p.p.č.
715/40, k.ú. Loket
6. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 14,80 m2, sjezd na pozemek, projekt „Novostavba rodinného domu a garáže“ na
p.p.č. 715/40, vše v k.ú. Loket
7. Informace o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství
8. Vydání opatření obecné povahy - Změny č. 4 Územního projektu zóny Loket – centrum
9. Žádost o souhlas s užitím reprodukcí uměleckých děl z tzv. Loketské sbírky
10. Delegování zástupce města Loket na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o.
11. Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 12. 2017
12. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018
13. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení
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3.
Žádost o vydání stanoviska k záměru stavby na akci: „Restaurace Jan Svatoš změna stavby před jejím dokončením“, Údolí 49, Loket, p.p.č. 42/3 a p.p.č. 392/24, k.ú. Údolí
u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R17/2/2018
projednala a
schválila
záměr stavby „Restaurace Jan Svatoš - změna stavby před jejím dokončením“, Údolí 49, Loket,
p.p.č. 42/3 a p.p.č. 392/24, k.ú. Údolí u Lokte, provedení přístavby k rodinnému domu, spočívající
v přístavbě garáže, přístavbě zázemí restaurace a v 2. NP ve vybudování pokojů pro ubytování a
to panu Hynku Novákovi, **********, zastoupenému na základě plné moci panem Ing. Romanem
Michálkem, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
4.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu a garáže“ na
p.p.č. 715/40 a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/40 na p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R18/2/2018
projednala a
schválila
paní Ing. Jiřině Vodolánové, ********** a panu Bc. Jaroslavu Urbánkovi, **********, záměr stavby
„Novostavba rodinného domu a garáže“ na p.p.č. 715/40, dále zřízení sjezdu z p.p.č. 715/40 na
p.p.č. 715/75, k.ú. Loket a to za podmínky, že stavebníci uzavřou s městem Loket smlouvu o
zřízení pozemkové služebnosti cesty k části p.p.č. 715/75 zasaženého stavbou sjezdu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
5.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o
výměře 14,80 m2 pro p.p.č. 715/40, projekt „Novostavba rodinného domu a garáže“ na p.p.č.
715/40, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R19/2/2018
projednala a
schválila
paní Ing. Jiřině Vodolánové, ********** a panu Bc. Jaroslavu Urbánkovi, **********, zřízení věcného
břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře 14,80 m2 pro p.p.č. 715/40,
projekt „Novostavba rodinného domu a garáže“ na p.p.č. 715/40, vše v k.ú. Loket, na dobu
neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3 000 Kč a příslušné DPH to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby uzavřou
žadatelé, vlastníci pozemku p.p.č. 715/40 s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 pro p.p.č.
715/40 v k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavřou s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou, p.p.č. 715/75 o výměře 14,80 m2, za cenu podle pravidel města
Loket, datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvě 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.
6.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 14,80 m2, sjezd na pozemek, projekt „Novostavba rodinného domu a garáže“ na
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p.p.č. 715/40, vše v k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R20/2/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
14,80 m2, sjezd na pozemek, projekt „Novostavba rodinného domu a garáže“ na p.p.č. 715/40, k.ú.
Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
7.

Informace o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství

Rada města Loket
usnesením č. R21/2/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
- projednat informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků a
- nesouhlasit s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a
jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství s tím, že nové nastavení odpadové legislativy by
mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení
nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla
přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.
8.
Vydání opatření obecné povahy - Změny č. 4 Územního projektu zóny Loket –
centrum
Rada města Loket
usnesením č. R22/2/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
vydat opatření obecné povahy - Změnu č. 4 územního projektu zóny Loket – centrum.
9.

Žádost o souhlas s užitím reprodukcí uměleckých děl z tzv. Loketské sbírky

Rada města Loket
usnesením č. R23/2/2018
projednala a
schválila
žádost Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Lokti, o souhlas s užitím
reprodukcí uměleckých děl z tzv. Loketské sbírky, za účelem vydání obrazové publikace o městě
Lokti a zde působících umělcích.
10.
Delegování zástupce města Loket na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o.
Rada města Loket
usnesením č. R24/2/2018
projednala a
doporučuje
delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 16. 2.
2018, která bude jednat o těchto záležitostech:
- o schválení právního jednání, na jehož základě má společnost nabýt nemovitost, resp. právního
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jednání ve vztahu k nemovitostem, kde hodnota nemovitostí v rámci jednoho právního jednání
přesahuje částku 1 000 000,- Kč bez DPH, a to o schválení uzavření smlouvy mezi členem
skupiny BMW na straně jedné, městem Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na
straně druhé, společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností
Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro
zkušební a inovační centrum „BMW Group Future Mobility Development Center“, podle které se
má společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. zavázat k investici do výstavby přívodního
vodovodního řadu a kanalizačního řadu a to v termínu předběžně do 31. 3. 2020, přičemž
společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem této nově zhotovené infrastruktury,
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 rozhodl o schválení
právního jednání, a to uzavření smlouvy mezi členem skupiny BMW na straně jedné, městem
Sokolov, obcí Vintířov, obcí Lomnice a obcí Dolní Nivy na straně druhé, společností Sokolovská
uhelná, právní nástupce, a.s. na straně třetí a společností Sokolovská vodárenská s.r.o. na straně
čtvrté, o spolupráci při realizaci průmyslové zóny pro zkušební a inovační centrum „BMW Group
Future Mobility Development Center“, podle které se má společnost Sokolovská vodárenská s.r.o.
zavázat k investici do výstavby přívodního vodovodního řadu a kanalizačního řadu a to v termínu
předběžně do 31. 3. 2020, přičemž společnost Sokolovská vodárenská s.r.o. se stane vlastníkem
této nově zhotovené infrastruktury. Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení.
V případě, že by se této valné hromady nemohl Radek Hejna účastnit, bude město zastupovat
starosta města.
11.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 12. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R25/2/2018
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 12. 2017.
12.

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018

Rada města Loket
usnesením č. R26/2/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit návrh rozpočtového opatření č. 1/2018.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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