VÝPIS USNESENÍ
z 3. schůze rady města, která se konala dne 7. února 2018
od 09:00 hodin do 10:26 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Omluven:
Zapisovatel:
Vyhotoven dne:

1.

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
Ing. Jiří Vávra
7. února 2018

Schválení programu 3. schůze rady města dne 7. února 2018

Rada města Loket
usnesením č. R27/3/2018
projednala a
schválila
program 3. schůze rady města dne 7. února 2018 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 3. schůze rady města dne 7. února 2018
2. Kontrola usnesení
3. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 27. 09. 2007 k pozemku p. č. 191/2,
zahrada, o výměře 188 m2 v k.ú. Údolí u Lokte
4. Kupní smlouva č. 1009921767 - nabytí pozemku p.č. 960, druh pozemku: ostatní plocha, zp.
využití: ostatní komunikace, o výměře 165 m2, k.ú. Nadlesí od SPÚ, Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
5. Revokace usnesení č. R422/26/2017 ze dne 4. 10. 2017
6. Pronájem pozemku p. č. 685, ostatní plocha, o výměře 149 m2, části pozemku p. č. 589/4,
ostatní plocha, o výměře cca 160 m2, části p. p. č. 589/1, ostatní plocha, díl „a“ o výměře
368 m2 a části p. p. č. 585, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 285 m2 dle GP č. 138-18/2017,
v k.ú. Údolí u Lokte
7. Revokace usnesení č. Z15/2/2017 ze dne 23. 03. 2017
8. Přidělení volného bytu č. 16, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p. 556,
Sportovní, Loket
9. Nabídka k připojení k „Optické multifunkční síti“ a Smlouva o spolupráci při stavbě a provozu
veřejné telekomunikační sítě pro objekt č.p. 556 v ul. Sportovní, k.ú. Loket
10. Žádost o zrušení pronájmu části p.p.č. 161, před č.p. 118/15, provozovnou „HOSPODA A
PENZION U RADNICE“, k.ú. Loket
11. Žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa ve vzdálenosti menší než 50 m od
hranice lesa p.p.č. 1374/1, p.p.č 1376/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a p.p.č. 496/3 v k.ú.
Loučky u Lokte, stavba: „Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku km 132 - km 137“
12. Žádost o pronájem 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
13. Žádost o vytěžení a odkoupení dřevní hmoty na p.p.č. 1008/1, k.ú. Loket
14. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Nábytek pro kanceláře OMM – MÚ Loket“
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15. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Dodávka dvou kusů zásobníků na TUV pro
kotelnu Sportovní Loket“
16. Žádost o dotaci na etapu „návrh Územního plánu Loket“
17. Odpis pohledávky č. 5460000020 pro nedobytnost
18. Odpis pohledávky č. 5460000028 pro nedobytnost
19. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018
20. Restaurování náhrobku dr. Glückseliga, pylon
21. Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro
rok 2018 – Autobusy Karlovy Vary, a.s.
22. Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p. 556,
Sportovní, Loket
23. Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb číslo 2018/02024
24. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 27. 9. 2007 k pozemku p. č.
191/2, zahrada, o výměře 188 m2 v k.ú. Údolí u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R28/3/2018
projednala a
schválila
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 27. 9. 2007 s účinnosti od 1. 10. 2007
k pozemku p.č. 191/2 zahrada, o výměře 188 m2 v k.ú. Údolí u Lokte a to dohodou k 28. 2. 2018 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dohody.
4.
Kupní smlouva č. 1009921767 - nabytí pozemku p.č. 960, druh pozemku: ostatní
plocha, zp. využití: ostatní komunikace, o výměře 165 m2, k.ú. Nadlesí od SPÚ, Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Rada města Loket
usnesením č. R29/3/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
kupní smlouvu č. 1009921767, kterou město Loket nabyde do svého vlastnictví pozemek p.č. 960,
druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní komunikace, o výměře 165 m2, k.ú. Nadlesí, od
SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, Karlovy Vary, za kupní
cenu 3 000 Kč a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření kupní smlouvy.
5.

Revokace usnesení č. R422/26/2017 ze dne 4. 10. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R30/3/2018
revokuje
usnesení č. R422/26/2017, kterým byl schválen pacht pozemku p. č. 685, ostatní plocha, o výměře
149 m2, části pozemku p. č. 589/4, ostatní plocha, o výměře cca 160 m2, části p. p. č. 589/1,
ostatní plocha, díl „a“ o výměře 368 m2 a části p. p. č. 585, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 285 m2
dle GP č. 138-18/2017, v k.ú. Údolí u Lokte, panu Pavlu Ryparovi a paní Prokopičové Lence Mgr.,
oba **********, na dobu neurčitou, za účelem zahrady.
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6.
Pronájem pozemku p. č. 685, ostatní plocha, o výměře 149 m2, části pozemku p. č.
589/4, ostatní plocha, o výměře cca 160 m2, části p. p. č. 589/1, ostatní plocha, díl „a“ o
výměře 368 m2 a části p. p. č. 585, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 285 m2 dle GP č. 13818/2017, v k.ú. Údolí u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R31/3/2018
projednala a
schválila
pronájem pozemku p. č. 685, ostatní plocha, o výměře 149 m2, části pozemku p. č. 589/4, ostatní
plocha, o výměře cca 160 m2, části p. p. č. 589/1, ostatní plocha, díl „a“ o výměře 368 m2 a části
p. p. č. 585, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 285 m2 dle GP č. 138-18/2017, v k.ú. Údolí u Lokte
panu Pavlu Ryparovi a paní Prokopičové Lence Mgr., **********, na dobu neurčitou, za účelem
rekreace za cenu 3,12 Kč/m2/rok s tím, že nájemné bude každoročně upravováno o průměrnou
roční míru inflace za uplynulý rok a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o pronájmu.
7.

Revokace usnesení č. Z15/2/2017 ze dne 23. 3. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R32/3/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
revokovat
usnesení Z/15/2/2017 ze dne 23.03.2017, kterým byl schválen prodej pozemku p. č. 263/7, lesní
pozemek o výměře 293 m2 dle GP č. 1226-6241/2016 v k.ú. Doubí u Karlových Var, paní Miladě
Benešové, **********, za kupní cenu 500 Kč/m2 s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem (odnětí z PUPFL, vyhotovení znaleckého posudku, výpočet poplatku za
odnětí lesního pozemku a komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a lesních
porostech, správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně další správní
poplatky spojené s realizací převodu).
8.
Přidělení volného bytu č. 16, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p.
556, Sportovní, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R33/3/2018
projednala a
schválila
přidělení bytu č. 16, o velikosti 0+1, v DPS č.p. 556, ul. Sportovní, Loket, panu Ivanu Kaprálovi,
**********, na dobu neurčitou, neboť splňuje podmínky Pravidel pro přidělování bytů v DPS v Lokti a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o nájmu.
9.
Nabídka k připojení k „Optické multifunkční síti“ a Smlouva o spolupráci při stavbě a
provozu veřejné telekomunikační sítě pro objekt č.p. 556 v ul. Sportovní, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R34/3/2018
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o spolupráci při stavbě a provozu veřejné telekomunikační sítě pro objekt č.p.
556 v ul. Sportovní, k.ú. Loket s firmou Catr spol. s r.o., Praha 4 - Podolí, se sídlem Jeremenkova
510/41, s jednatelem společnosti Pavlem Budínským, jako provozovatelem veřejné sítě
elektronických komunikací ve městě Chodov a to za podmínky, že bude ve smlouvě v čl. 6 odst. 1
změněna druhá věta takto: Majitel i provozovatel mají právo tuto smlouvu písemně vypovědět bez
udání důvodu; výpovědní doba je 6 měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
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doručení výpovědi druhé smluvní straně a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením pro firmu Catr
spol. s r.o. - Pobočku Chodov, Staroměstská 377, 357 33 Chodov.
10.
Žádost o zrušení pronájmu části p.p.č. 161, před č.p. 118/15, provozovnou
„HOSPODA A PENZION U RADNICE“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R35/3/2018
vzala na vědomí
žádost o zrušení pronájmu části p.p.č. 161, před č.p. 118/15, provozovnou
PENZION U RADNICE“, k.ú. Loket ze dne 22. 1. 2018.

„HOSPODA A

11.
Žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa ve vzdálenosti menší než
50 m od hranice lesa p.p.č. 1374/1, p.p.č 1376/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a p.p.č. 496/3
v k.ú. Loučky u Lokte, stavba: „Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku km 132 - km 137“
Rada města Loket
usnesením č. R36/3/2018
projednala a
schválila
společnosti DIPONT s.r.o., Libouchec, č.p. 505, stavbu v ochranném pásmu lesa, která se nachází
ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice p.p.č. 1374/1, p.p.č 1376/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a
p.p.č. 496/3 v k.ú. Loučky u Lokte, „Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku km 132 - km 137“ a to
za splnění podmínky pro udělení souhlasu se stavbou do 50 m od okraje lesa vydané Loketskými
městskými lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, dne 25. 1. 2018 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
12.
Žádost o pronájem 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. R37/3/2018
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 882/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m2, účel
pronájmu: připojení nového odběrného místa s In. 1x20A na p.p.č. 882/10, název stavby: „Loket,
SO, pč. 882/10, kNN“, k.ú. Loket, v souladu s usnesením č. R8/1/2018 ze dne 10. 1. 2018 za cenu
podle pravidel města Loket ve výši 303 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) a s tím, že nájemné bude každoročně upravováno o průměrnou roční míru inflace za
uplynulý rok, a to společnosti ČEZ Distribuce, 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, ********** s tím, že obě smlouvy budou podepsány
nejpozději do 4 měsíců od přijetí tohoto usnesení, jinak toto usnesení pozbývá platnosti, a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
13.

Žádost o vytěžení a odkoupení dřevní hmoty na p.p.č. 1008/1, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R38/3/2018
projednala a
schválila
panu Jiřímu Plačkovi, **********, vytěžení dřevní hmoty - popadaných stromů na p.p.č. 1008/1, a
to bříz o průměru 40 cm, 23 cm, dále olší o průměru 60 cm, 25 cm, 20 cm, 25 cm a ořezaného
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pahýlu stromu o průměru 20 cm v k.ú. Loket, s tím, že provede veškeré práce, náklady na vytěžení
vývratů náletových dřevin a uklizení těžebních zbytků zdarma za ponechané dřevo a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
14.

Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Nábytek pro kanceláře OMM – MÚ Loket“

Rada města Loket
usnesením č. R39/3/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Nábytek pro kanceláře OMM – MÚ Loket“ firmu Moravec a syn s.r.o.
Karlovy Vary za cenu 168 950,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu Moravec a syn s.r.o.
v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
15.
Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Dodávka dvou kusů zásobníků na TUV
pro kotelnu Sportovní Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R40/3/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Dodávka dvou kusů zásobníků na TUV pro kotelnu Sportovní Loket“ firmu
KAISRLÍK spol. s r.o. H. Slavkov za cenu 935 000,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu KAISRLÍK spol. s r.o. H.
Slavkov v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
16.

Žádost o dotaci na etapu „návrh Územního plánu Loket“

Rada města Loket
usnesením č. R41/3/2018
projednala a
schválila
návrh pořizovatele podat žádost o přidělení dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje na
pořízení etapy „Návrh ÚP Loket“ v prvním kole podávání žádosti o dotaci v plné výši a
ukládá
pořizovateli, aby zajistil podání žádosti.
17.

Odpis pohledávky č. 5460000020 pro nedobytnost

Rada města Loket
usnesením č. R42/3/2018
projednala a
schválila
odpis pohledávky č. 5460000020 ve výši 7 783,53 Kč pro nedobytnost.
18.

Odpis pohledávky č. 5460000028 pro nedobytnost

Rada města Loket
usnesením č. R43/3/2018
projednala a
schválila
odpis pohledávky č. 5460000028 ve výši 15 720,00 Kč pro nedobytnost.
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19.

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 2/2018.
20.

usnesením č. R44/3/2018

Restaurování náhrobku dr. Glückseliga, pylon

Rada města Loket
usnesením č. R45/3/2018
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o dílo – restaurování náhrobku dr. Glückseliga, pylon, se zhotovitelkou MgA.
Helenou Jahodovou, ak. soch. rest., **********, za cenu 89 640 Kč bez DPH, cena s DPH
103 086 Kč a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
21.
Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě pro rok 2018 – Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Rada města Loket
usnesením č. R46/3/2018
projednala a
schválila
dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok
2018 a
zmocňuje
starostu jeho podpisem.
22.
Přidělení volného bytu č. 21, o velikosti 0+1, v domě s pečovatelskou službou č. p.
556, Sportovní, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R47/3/2018
projednala a
schválila
přidělení bytu č. 21, o velikosti 0+1, v DPS č.p. 556, ul. Sportovní, Loket, manželům Vojtěchu
Čarnému a Viere Čarné, **********, na dobu neurčitou, žadatelé splňují podmínky Pravidel pro
přidělování bytů v DPS v Lokti a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o nájmu.
23.

Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb číslo 2018/02024

Rada města Loket
usnesením č. R48/3/2018
projednala a
schválila
uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 2018/02024 s Českou poštou,
s. p., IČ 47114983 a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta

_______________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
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