VÝPIS USNESENÍ
ze 4. schůze rady města, která se konala dne 21. února 2018
od 08:30 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta (přítomen do 09:30 hodin)
Radek Hejna – člen rady města
Lubomír Stehlík – člen rady města
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Omluven:

Ing. Jiří Vávra – tajemník MÚ Loket

Zapisovatel:
Vyhotoven dne:

Eva Krátká
21. února 2018

Schválení programu 4. schůze rady města dne 21. února 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R49/4/2018
projednala a
schválila
program 4. schůze rady města dne 21. února 2018 takto:
Zahájení
Schválení programu 4. schůze rady města dne 21. února 2018
Výběrové řízení na funkci vedoucí Městské knihovny Loket
Kontrola usnesení
Žádost o vytěžení ležících dřevin na p.p.č. 1015, p.p.č. 1016/1 a p.p.č. 1017, k.ú. Loket
Žádost o souhlas se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od lesního p.p.č. 993/56, p.p.č. 993/80,
p.p.č. 306/2, stavba: „Loket - oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava ulice III/0635
ČSA - SO 301 Dešťová kanalizace“, k.ú. Loket
6. Žádost o souhlas se stavbou vrtané studny na p.p.č. 11, k.ú. Dvory u Lokte
7. Žádost o vyjádření k průzkumu a přípravě likvidace starého důlního díla na p.p.č. 554/1, k.ú.
Loket
8. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na p.p.č. 882/10 na uložení
telekomunikačního vedení, vedení NN, umístění rozvaděče rDSLAM a skříně PER 1,
stavba: „16010-038915 RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“, k.ú. Loket
9. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 882/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 3,65 m2, na uložení telekomunikačního vedení, vedení NN,
umístění
rozvaděče
rDSLAM
a
skříně
PER
1,
stavba:
„16010-038915
RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“, k.ú. Loket
10. Žádost o pronájem 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
11. Hlavní prohlídka visuté lávky přes Ohři na Svatošských skalách v k.ú. Údolí u Lokte a Hory
1.
2.
3.
4.
5.
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u Jenišova
12. Hlavní prohlídka lávky u Gastra v Lokti
13. Uplatnění inflace za rok 2017 ve výši 2,5 % u nájemních smluv
14. Žádost Městské knihovny Loket o souhlas s uzavřením knihovny ve dnech 31. 3. 2018 až 1.
4. 2018
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018
16. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti HRAD Loket o.p.s. na
pořádání kulturních akcí v roce 2018
17. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto klub Loket
v AČR na pořádání Grand Prix of Czech Republik
18. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket Rytířskému řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti
19. Různé
Závěr
2.

Výběrové řízení na funkci vedoucí Městské knihovny Loket

Rada města Loket
usnesením č. R50/4/2018
jmenuje
paní Mgr. Kamilu Bartůškovou do funkce vedoucí Městské knihovny Loket a to s účinností od 1. 5.
2018 a
ukládá
starostovi, aby paní Mgr. Kamile Bartůškové předal jmenování do funkce.
3.

Kontrola usnesení

4.
Žádost o vytěžení ležících dřevin na p.p.č. 1015, p.p.č. 1016/1 a p.p.č. 1017, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R51/4/2018
projednala a
schválila
paní Jarmile Klingerové, **********, vytěžení dřevní hmoty, volně ležících uhnilých a polámaných
kmenů dřevin o obvodu kmene 25 cm - 35 cm na p.p.č. 1015, p.p.č. 1016/1 a p.p.č. 1017 v k.ú.
Loket, zdarma za ponechané dřevo, s tím, že budou pozemky po vytěžení dřevin uklizené a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
5.
Žádost o souhlas se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od lesního p.p.č. 993/56, p.p.č.
993/80, p.p.č. 306/2, stavba: „Loket - oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava ulice
III/0635 ČSA - SO 301 Dešťová kanalizace“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R52/4/2018
projednala
žádost o souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesních pozemků, stavba: „Loket - oprava silnice
II/209 Nádražní ulice a oprava ulice III/0635 ČSA - SO 301 Dešťová kanalizace“ a na základě
stanoviska vydaného společností Loketské městské lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, zplnomocněného
zástupce vlastníka města Loket, ze dne 6. 2. 2018, že souhlasí se stavbou: „Loket - oprava silnice
II/209 Nádražní ulice a oprava ulice III/0635 ČSA - SO 301 Dešťová kanalizace“, která se nachází
ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku parc. č. 993/56, p.p.č. 993/80, p.p.č. 306/2, vše
v k.ú. Loket a
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souhlasí
se stavbou „Loket - oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava ulice III/0635 ČSA - SO 301
Dešťová kanalizace“ do 50 m od okraje lesních pozemků a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
6.

Žádost o souhlas se stavbou vrtané studny na p.p.č. 11, k.ú. Dvory u Lokte

Rada města Loket
usnesením č. R53/4/2018
projednala a
schválila
manželům panu Milanovi a paní Kristýně Truhlářovým, **********, zastoupenými společností
VODOVRTY, s.r.o., Mariánské Lázně, Ladova 195, stavbu vrtané studny na p.p.č. 11 v k.ú. Dvory
u Lokte, název stavby: „VODOVRTY s.r.o. - domovní vrtaná studna k.ú. Dvory u Lokte, p.p.č. 11,
investor: Milan Truhlář, Seifertova 1831, Sokolov a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
7.
Žádost o vyjádření k průzkumu a přípravě likvidace starého důlního díla na p.p.č.
554/1, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R54/4/2018
projednala a
schválila
GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň, Tleskačova 1329/16, provedení průzkumu a přípravu
likvidace starého důlního díla na p.p.č. 554/1 v k.ú. Loket, za domem č.p. 196 v ulici Tovární, dále
souhlasí se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků ve vlastnictví města Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na p.p.č. 882/10 na
uložení telekomunikačního vedení, vedení NN, umístění rozvaděče rDSLAM a skříně PER 1,
stavba: „16010-038915 RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R55/4/2018
projednala a
schválila
České telekomunikační infrastruktuře a.s., Praha - Žižkov, Olšanská 2681/6, zastoupené na
základě plné moci firmou ARANEA NETWORK a.s., Praha 4 - Hodkovičky, Modřanská 307/98,
zastoupené firmou SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o., Most, Průjezdná 1958/20, zřízení věcného
břemene - služebnost inženýrské sítě na p.p.č. 882/10 v k.ú. Loket, na uložení telekomunikačního
vedení, vedení NN, umístění rozvaděče rDSLAM a skříně PER 1, stavba: „16010-038915
RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“, rozsah věcného břemene cca 3,654 m2, na dobu
neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2075 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 - služebnost
inženýrské sítě na p.p.č. 882/10 v k.ú. Loket, na uložení telekomunikačního vedení, vedení NN,
umístění rozvaděče rDSLAM a skříně PER 1, stavba: „16010-03891RVDSL1718_C_K_LOKT4LOKT1HR_MET“,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek parc. č. 882/10 v k.ú. Loket, zasaženého stavbou telekomunikačního vedení, vedení
NN, rozvaděče rDSLAM a skříně PER 1, o výměře cca 3,65 m2, za cenu podle pravidel města
Loket, datum podpisu nájemní smlouvy bude shodné s datem uzavření smlouvy o uzavření
_______________________________________________________________________________
********** 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.
Strana 3 (celkem 6)

Výpis usnesení ze 4. schůze RM dne 21. 2. 2018

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.
9.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 882/10, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 3,65 m2, na uložení telekomunikačního vedení, vedení NN,
umístění rozvaděče rDSLAM a skříně PER 1, stavba: „16010-03891RVDSL1718_C_K_LOKT4LOKT1HR_MET“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R56/4/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 882/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 3,65 m2, uložení telekomunikačního vedení, vedení NN, umístění rozvaděče
rDSLAM a skříně PER 1, stavba: „16010-038915 RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“, k.ú.
Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
10.
Žádost o pronájem 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
Rada města Loket
usnesením č. R57/4/2018
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14,80 m2,
účel pronájmu: sjezd na pozemek, projekt „Novostavba rodinného domu a garáže“ na p.p.č.
715/40, k.ú. Loket, v souladu s usnesením č. R18/2/2018 a č. R19/2/2018 ze dne 24. 1. 2018, za
cenu podle pravidel města Loket ve výši 1532 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 paní Ing. Jiřině Vodolánové, ********** a panu Bc. Jaroslavu
Urbánkovi, **********, s tím, že obě smlouvy budou podepsány nejpozději do 3 měsíců od přijetí
tohoto usnesení, jinak toto usnesení pozbývá platnosti, a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby realizoval smlouvy v souladu s usnesením.
11.
Hlavní prohlídka visuté lávky přes Ohři na Svatošských skalách v k.ú. Údolí u Lokte
a Hory u Jenišova
Rada města Loket
usnesením č. R58/4/2018
projednala a
schválila
Hlavní prohlídku visuté lávky přes Ohři na Svatošských skalách v k.ú. Údolí u Lokte a Hory u
Jenišova ze dne 12. 12. 2017, kterou provedla firma Pontika s.r.o., Sportovní 4, Karlovy Vary a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil odstranění zjištěných závad uvedených v Hlavní
prohlídce visuté lávky přes Ohři na Svatošských skalách v k.ú. Údolí u Lokte a Hory u Jenišova ze
dne 12. 12. 2017 u LML s.r.o. Dvory dle bodu E. v části průběžně a ihned s termínem do 19. 3.
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2018 (do termínu další hlavní prohlídky) a po ukončení prací požadoval protokolární předání
odstraněných závad.
12.

Hlavní prohlídka lávky u Gastra v Lokti

Rada města Loket
usnesením č. R59/4/2018
projednala a
schválila
Hlavní prohlídku lávky u Gastra v Lokti ze dne 12. 12. 2017, kterou provedla firma Pontika s.r.o.,
Sportovní 4, Karlovy Vary a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil odstranění zjištěných závad uvedených v Hlavní
prohlídce lávky u Gastra v Lokti ze dne 12. 12. 2017 v odstavci, kde je nutné provést opravy ihned
vč. měření opěry 04 (dodat zápis o měření) a nechat zajistit provedení rozpočtu na otryskání a
nátěr ocelové konstrukce (vč. závěsného lešení) a na sanaci obou betonových opěr 01 a 04 pro
zjištění cen na tyto opravy pro jejich realizaci.
13.

Uplatnění inflace za rok 2017 ve výši 2,5 % u nájemních smluv

Rada města Loket
usnesením č. R60/4/2018
projednala a
schválila
uplatnit inflaci za rok 2017 u všech nájemních smluv města Loket, které to umožňují a to od částky
nájmu 10 000 Kč/rok a výše a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zvýšení nájmů o inflaci.
14.
Žádost Městské knihovny Loket o souhlas s uzavřením knihovny ve dnech 31. 3.
2018 až 1. 4. 2018
Rada města Loket
usnesením č. R61/4/2018
projednala a
schválila
žádost Městské knihovny Loket o souhlas s uzavřením knihovny ve dnech 31. 3. 2018 až 1. 4.
2018.
15.

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018

Rada města Loket
projednala a
schválila
návrh rozpočtového opatření č. 3/2018.

usnesením č. R62/4/2018

16.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti HRAD Loket
o.p.s. na pořádání kulturních akcí v roce 2018
Rada města Loket
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket

usnesením č. R63/4/2018
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schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na pořádání kulturních
akcí společnosti HRAD Loket o.p.s. ve výši 100 000 Kč.
17.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto klub
Loket v AČR na pořádání Grand Prix of Czech Republik
Rada města Loket
usnesením č. R64/4/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 100 000 Kč
žadateli: Automoto klub Loket v AČR, Na Vyhlídce 592, Loket, na pořádání Grand Prix of Czech
Republik.
18.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket Rytířskému řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti
Rada města Loket
usnesením č. R65/4/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 100 000 Kč
žadateli: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha, na restaurování 2
ks kruhových vitrážových oken v kostele sv. Václava v Lokti.
19.
Různé
Souhlas s užíváním prostoru tanečního sálu budovy ZUŠ Loket, Sportovní 562 – konání
kurzu „Dramaterapie“
Rada města Loket
usnesením č. R66/4/2018
projednala a
schválila
užívání prostoru tanečního sálu budovy ZUŠ Loket, Sportovní 562, z důvodu konání kurzu
„Dramaterapie“ určeného pro veřejnost, který se bude konat jednou týdně.

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta
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