VÝPIS USNESENÍ
z 6. schůze rady města, která se konala dne 7. března 2018
od 09:00 hodin do 10:55 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:

7. března 2018

1.

Schválení programu 6. schůze rady města dne 7. března 2018

Rada města Loket
usnesením č. R70/6/2018
projednala a
schválila
program 6. schůze rady města dne 7. března 2018 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 6. schůze rady města dne 7. března 2018
2. Kontrola usnesení
3. Prodej části pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2 dle
GP č. 1503-5874/2017
4. Řád veřejného pohřebiště města Loket
5. Prodej části pozemku p. č. 487/4, ostatní plocha o výměře 67 m2, k.ú. Loket dle GP č.
1501-86/2017
6. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 21. 8. 2008 k pozemku p. č. 513/10,
zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket
7. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket
8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 879/4, trvalý travní porost, o výměře 418 m 2, k.ú.
Loket
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m2, k.ú. Údolí u
Lokte
10. Rozpis na využívání tělocvičny na 2. pololetí škol. roku 2017/2018 Integrovanou střední
školou technickou a ekonomickou Sokolov, p.o.
11. Revokace usnesení Zastupitelstva města Loket č. Z6/1/2018 ze dne 8. 2. 2018
12. Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí
13. Žádost o povolení čerpání vody z rybníka na p.p.č. 333/13, p.p.č. 331/7, k.ú. Mírová a p.p.č.
467/41, k.ú. Hory u Jenišova
14. Žádost o vyjádření k existenci stavby lovecké chaty na Komářím (Novém) rybníku na
pozemku p. č. st. 758 v k.ú. Krásno nad Teplou, GP 683-1/2018 ze dne 23. 1. 2018
15. Schválení nabídky autorského dozoru na stavbu „PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI NÁDRAŽNÍ,
LOKET“
16. Schválení příkazní smlouvy na provádění technického dozoru objednatele na stavbu
„PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI NÁDRAŽNÍ, LOKET“
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17. Žádost o souhlas s využitím studie města Loket „Lávka přes řeku Ohři v místě původního
mostu u Svatošských skal - STUDIE 2015-22 5/2015“
18. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018
19. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu tělovýchovy a sportu na rok
2018
20. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu kultury na rok 2018
21. Plnění a čerpání rozpočtu města k 28. 2. 2018
22. Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
23. Návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2018
24. Schválení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket na regeneraci
nemovitostí na území městské památkové rezervace Loket, které nejsou kulturním
památkami
25. Revokace usnesení Rady města Loket č. R504/30/2017 ze dne 28. 11. 2017
26. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017 – zhotovení studií revitalizace
území Nad Hájovnou a sídliště Mírová, Loket
27. Revokace části usnesení Zastupitelstva města Loket č. Z126/8/2017 ze dne 14. 12. 2017 o
schválení návrhu zadání Územního plánu Loket
28. Stanovení cen energií na rok 2018 služební byty
29. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Prodej 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. R71/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej lesního pozemku p. č. 982/19, o výměře 1591 m2 v k.ú. Loket, dle geometrického plánu č.
1503-5874/2017, panu Petru Fialovi, **********, za kupní cenu 150 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem, tj. např. správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň
z přidané hodnoty, pokud toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, hradí strana kupující.
4.

Řád veřejného pohřebiště města Loket

Rada města Loket
usnesením č. R72/6/2018
projednala a
schválila
nový Řád veřejného pohřebiště města Loket vypracovaný v souladu s ustanovením § 18 odst. 3
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který nabývá platnosti a účinnosti dnem 7. 3. 2018 a dnem nabytí účinnosti tohoto
schváleného řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu řád pohřebiště ze dne 1. 9. 2014,
schválený Radou města Loket dne 13. 8. 2014, usnesením č. R285/18/2014. Tlecí doba na
pohřebištích v Lokti na pozemkové p.č. 951 v k.ú. Loket a na pozemkové p.č. 211 v k.ú. Nadlesí je
stanovena na 20 let, na veřejném pohřebišti na pozemku p. č. 951, k.ú. Loket platí zákaz
pohřbívání do hrobů v poli II. a III. a
zmocňuje
starostu jeho podpisem.
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5.
Prodej části pozemku p. č. 487/4, ostatní plocha o výměře 67 m2, k.ú. Loket dle GP č.
1501-86/2017
Rada města Loket
usnesením č. R73/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej části pozemku p.č. 487/4, ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Loket dle GP č. 150186/2017, státnímu podniku Povodí Ohře, IČ 70889988, Bezručova 4219, Chomutov, za kupní cenu
300 Kč/m2, dle pravidel města Lokte s tím, že veškeré náklady spojené s majetkoprávním
vypořádáním hradí povodí Ohře, s.p.
6.
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 21. 8. 2008 k pozemku p. č.
513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R74/6/2018
projednala a
schválila
ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 21. 08. 2008, s účinnosti od 1. 9. 2008,
k pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket, a to dohodou k 31. 3. 2018 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dohody.
7.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R75/6/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr prodeje zveřejnil.
8.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 879/4, trvalý travní porost, o výměře 418
m2, k.ú. Loket
Neschváleno
9.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m2, k.ú.
Údolí u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R76/6/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m2, k.ú. Údolí u Lokte a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr prodeje zveřejnil.
10.
Rozpis na využívání tělocvičny na 2. pololetí škol. roku 2017/2018 Integrovanou
střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, p.o.
Rada města Loket
usnesením č. R77/6/2018
projednala a
schválila
rozpis na využívání tělocvičny na 2. pololetí školního roku 2017/2018 Integrovanou střední školou
technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací a
ukládá
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vedoucímu odboru majetku města, aby písemně informoval ředitele školy.
11.

Revokace usnesení Zastupitelstva města Loket č. Z6/1/2018 ze dne 8. 2.2018

Rada města Loket
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
revokovat
usnesení č. Z6/1/2018.
12.

usnesením č. R78/6/2018

Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí

Rada města Loket
usnesením č. R79/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí, a to firmě DIAMO,
státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, za kupní cenu 424.500 Kč dle ZP č. 298/3/6/2017
ze dne 20. 6. 2017 a k tomu DPH, pokud tento převod této dani podléhá, za podmínky, že bude
uhrazena celá kupní cena vč. případné DPH na účet města před podpisem kupní smlouvy a budou
vyrovnány pohledávky vůči městu, včetně soudně uplatněných nákladů (tj. výše bezdůvodného
obohacení podle podané žaloby a jejího rozšíření) a dále kupující nese všechny náklady spojené
s převodem.
13.
Žádost o povolení čerpání vody z rybníka na p.p.č. 333/13, p.p.č. 331/7, k.ú. Mírová a
p.p.č. 467/41, k.ú. Hory u Jenišova
Rada města Loket
usnesením č. R80/6/2018
projednala a
schválila
společnosti SUAS - sanační, s.r.o., Sokolov, Jednoty 1628, panu Ing. Milanu Štrůdlovi, čerpání
vody z rybníka na p.p.č. 333/13 v k.ú. Mírová, v souladu s vydaným Souhlasem od společnosti
Loketské městské lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, ze dne 28. 2. 2018 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
14.
Žádost o vyjádření k existenci stavby lovecké chaty na Komářím (Novém) rybníku na
pozemku p. č. st. 758 v k.ú. Krásno nad Teplou, GP 683-1/2018 ze dne 23. 1. 2018
Rada města Loket
usnesením č. R81/6/2018
projednala
žádost o vyjádření k existenci stavby lovecké chaty na Komářím (Novém) rybníku na pozemku p.
č. st. 758 v k.ú. Krásno nad Teplou, GP 683-1/2018 ze dne 23. 1. 2018 a
schválila,
že město Loket je vlastníkem existující stavby lovecké chaty na Komářím (Novém) rybníku,
postavené na pozemku p. č. st. 758 v k.ú. Krásno nad Teplou, vyznačené v GP 683/1/2018
vyhotoveném firmou Pavel Vynikal, Sedlečko 1, Šemnice, ověřeném Ing. Jiřím Homolkou dne
23. 1. 2018 pod. č. 6/2018 a schváleném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním
pracovištěm Sokolov dne 31. 1. 2018 pod č. PGP-70/2018-409 a
zmocňuje
společnost Loketské městské lesy s.r.o., Dvory 31, Loket, aby zajistila legalizaci existující stavby
postavené na pozemku p. č. st. 758 v k.ú. Krásno nad Teplou včetně zápisu geometrického plánu
č. 683-1/2018 vyhotoveného firmou Pavel Vynikal, Sedlečko 1, Šemnice, ověřeného Ing. Jiřím
Homolkou dne 23. 1. 2018 pod. č. 6/2018 a schváleného Katastrálním úřadem pro Karlovarský
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kraj, Katastrálním pracovištěm Sokolov dne 31. 1. 2018 pod č. PGP-70/2018-409 u příslušného
katastrálního úřadu.
15.
Schválení nabídky autorského dozoru na stavbu „PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI
NÁDRAŽNÍ, LOKET“
Rada města Loket
usnesením č. R82/6/2018
projednala a
schválila
cenovou nabídku autorského dozoru na stavbu „PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI NÁDRAŽNÍ,
LOKET“, firmy Inplan CZ s.r.o., Dopravní stavby a městské inženýrství, Karlovy Vary,
Majakovského 707/29, ve výši 13 145 Kč bez DPH a
pověřuje
vedoucího odboru majetku města, aby připravil příkazní smlouvu a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
16.
Schválení příkazní smlouvy na provádění technického dozoru objednatele na stavbu
„PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI NÁDRAŽNÍ, LOKET“
Rada města Loket
usnesením č. R83/6/2018
projednala a
schválila
příkazní smlouvu na provádění technického dozoru objednatele na stavbu „PARKOVACÍ MÍSTA V
ULICI NÁDRAŽNÍ, LOKET“, s příkazníkem Ing. Romanem Havlanem, Dolní Žďár 31, Ostrov, za
cenu 63 000 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu podpisem příkazní smlouvy.
17.
Žádost o souhlas s využitím studie města Loket „Lávka přes řeku Ohři v místě
původního mostu u Svatošských skal - STUDIE 2015-22 5/2015“
Rada města Loket
usnesením č. R84/6/2018
projednala a
schválila
Karlovarskému kraji, krajskému úřadu - odboru regionálního rozvoje, Karlovy Vary, Závodní
353/88, využití studie města Loket „Lávka přes řeku Ohři v místě původního mostu u Svatošských
skal - STUDIE 2015-22 5/2015“, jako podklad pro zadání veřejné zakázky na pořízení dalších
stupňů projektových dokumentací a získání příslušných povolení potřebných k následné realizaci
projektu „Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ a
ukládá
místostarostovi, aby zajistil protokolární předání jednoho paré „Lávka přes řeku Ohři v místě
původního mostu u Svatošských skal - STUDIE 2015-22 5/2015“ žadateli.
18.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018
18a. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Okrašlovací spolek Loket, z. s.
Rada města Loket
usnesením č. R85/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli: Okrašlovací spolek Loket, z. s.
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
_______________________________________________________________________________
********** 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 5 (celkem 16)

Výpis usnesení z 6. schůze RM dne 7. 3. 2018

města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18b. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského
kraje, o. p. s.
Rada města Loket
usnesením č. R86/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli: Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje, o. p. s. na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18c. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: JUNÁK – český skaut, středisko Jitřenka Loket,
z. s.
Rada města Loket
usnesením č. R87/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli: JUNÁK – český skaut, středisko
Jitřenka Loket, z. s. na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18d. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Svaz postižený civilizačními chorobami v ČR, z.
s. Okresní organizace Sokolov
Rada města Loket
usnesením č. R88/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 8 000 Kč žadateli: Svaz postižený civilizačními
chorobami v ČR, z. s. Okresní organizace Sokolov na účel uvedený v jeho žádosti podané na
základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18e. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Svaz důchodců České republiky, z. s., Místní
organizace Loket
Rada města Loket
usnesením č. R89/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 28 000 Kč žadateli: Svaz důchodců České
republiky, z. s., Místní organizace Loket na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě
Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18f.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: ZO ČSOP 30/02, Chodov (Český svaz ochránců
přírody)
Rada města Loket
projednala a

usnesením č. R90/6/2018
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doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli: ZO ČSOP 30/02, Chodov na
účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18g. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, pobočka Karlovy Vary
Rada města Loket
usnesením č. R91/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli: Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek na účel uvedený v jeho žádosti
podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18h. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Český svaz včelařů, z. s., základní organizace
Loket.
Rada města Loket
usnesením č. R92/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli: Český svaz včelařů, z. s.,
základní organizace Loket na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18ch. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Lesní mateřská škola Svatošky z. s., Nové
Stanovice na činnost (úhrada nákladů spojených s provozem lesní mateřské školky)
Rada města Loket
usnesením č. R93/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli: Lesní mateřská škola Svatošky
z. s., Nové Stanovice na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18i.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Lesní mateřská škola Svatošky z. s., Nové
Stanovice na uspořádání příměstských táborů „Námořníci“
Rada města Loket
usnesením č. R94/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 0 Kč žadateli: Lesní mateřská škola Svatošky z. s.,
Nové Stanovice na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18j.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: DROSERA z. s. Bublava
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Rada města Loket
usnesením č. R95/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli: DROSERA z. s. Bublava na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Loket ze dne 17. 9. 2015.
18k. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace
Loket, závody, tematické zájezdy, nákup materiálu na výuku
Rada města Loket
usnesením č. R96/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli: Český rybářský svaz, místní
organizace Loket, z. s. na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18l.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace
Loket, činnost svazu, údržba a provoz chovných rybníků
Rada města Loket
usnesením č. R97/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli: Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Loket, na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18m. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Pinka Střelecká z. s., Loket
Rada města Loket
usnesením č. R98/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli: Pinka Střelecká z.s., Loket na
účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18n. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Lesní Lázně Loket o. s., Loket
Rada města Loket
usnesením č. R99/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli: Lesní Lázně Loket o. s., Loket,
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
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18o. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Sbor loketských ostrostřelců, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R100/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli: Sbor loketských ostrostřelců,
Loket na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z
rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
18p. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2018: Nadační fond Gaudeamus, Cheb
Návrh usnesení:
Rada města Loket
usnesením č. R101/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3 000 Kč žadateli: Nadační fond Gaudeamus Cheb
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
19.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu tělovýchovy a sportu
na rok 2018
19a. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na rok
2018: Tělovýchovná unie Sokolov, z. s.
Rada města Loket
usnesením č. R102/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli: Tělovýchovná unie Sokolov, z. s.
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
19b. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na rok
2018: Fotbalový klub Loket, z. s.
Rada města Loket
usnesením č. R103/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč žadateli: Fotbalový klub Loket, z. s. na
účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
19c. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na rok
2018: TJ Loket na provoz oddílů
Rada města Loket
usnesením č. R104/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110 000 Kč žadateli: TJ Loket na účel uvedený v
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jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne
17. 9. 2015.
19d. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na rok
2018: TJ Loket na 34. ročník Novoročního běhu
Rada města Loket
usnesením č. R105/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli: TJ Loket na účel uvedený v jeho
žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9.
2015.
19e. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na rok
2018: Sportovní klub TERMITI Loket
Rada města Loket
usnesením č. R106/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč žadateli: Sportovní klub TERMITI Loket
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
19f.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na rok
2018: Champions team z.s., Chodov
Rada města Loket
usnesením č. R107/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli: Champions team z. s. Chodov
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20.

Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu kultury na rok 2018

20a. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Cubitus z.
s., Loket
Rada města Loket
usnesením č. R108/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli: Cubitus z. s., Loket na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Loket ze dne 17. 9. 2015.
20b. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Občanské
sdružení 456, Loket
Rada města Loket
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města

usnesením č. R109/6/2018
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schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli: Občanské sdružení 456, Loket
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20c. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Sdružení
rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, z. s., na koncerty a
divadelní představení v atriu loketské knihovny
Rada města Loket
usnesením č. R110/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli: Sdružení rodičů a přátel
Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, o. s. na účel uvedený v jeho žádosti
podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20d. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Sdružení
rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, z. s., na projekt ZUŠ
OPEN festival
Rada města Loket
usnesením č. R111/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli: Sdružení rodičů a přátel
Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, o. s. na účel uvedený v jeho žádosti
podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20e. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Sdružení
rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, z. s. na činnost
orchestru ZUŠ band rok 2018
Rada města Loket
usnesením č. R112/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli: Sdružení rodičů a přátel
Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, o. s. na účel uvedený v jeho žádosti
podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20f.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Sdružení
rodičů a přátel Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, o. z., na projekt
Rybova mše vánoční
Rada města Loket
usnesením č. R113/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli: Sdružení rodičů a přátel
Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket, okres Sokolov, o. s. na účel uvedený v jeho žádosti
podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20g. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Sportovní
klub TERMITI Loket
Rada města Loket

usnesením č. R114/6/2018
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projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli: Sportovní klub TERMITI Loket
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20h. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Vladimír
Suchan, Karlovy Vary na uspořádání koncertu 100 Tágú Cigányzenekar Budapešť
Rada města Loket
usnesením č. R115/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli: Vladimír Suchan, Karlovy Vary
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20ch. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Vladimír
Suchan, Karlovy Vary na uspořádání opery Nabucco
Rada města Loket
usnesením č. R116/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 55 000 Kč žadateli: Vladimír Suchan, Karlovy Vary
na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015.
20i.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Spolek
Deepam, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R117/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli: Spolek Deepam, Loket na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Loket ze dne 17. 9. 2015.
20j.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Petra
Karlíčková, Loket na projekt pro děti „Velikonoce v Lokti“
Rada města Loket
usnesením č. R118/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli: Petra Karlíčková, Loket na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Loket ze dne 17. 9. 2015.
20k. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Petra
Karlíčková, Loket na projekt pro děti „Mikulášská nadílka“
Rada města Loket
projednala a

usnesením č. R119/6/2018
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doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli: Petra Karlíčková, Loket na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Loket ze dne 17. 9. 2015.
20l.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Petr
Zahradníček, Loket na vydání publikace „Mystika loketských lesů – díl II.“
Rada města Loket
usnesením č. R120/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 0 Kč žadateli: Petr Zahradníček, Loket na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Loket ze dne 17. 9. 2015.
20m. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Jitka
Hlavsová, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R121/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města
schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli: Jitka Hlavsová, Loket na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Loket ze dne 17. 9. 2015.
21.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 28. 2. 2018

Rada města Loket
usnesením č. R122/6/2018
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 28. 2. 2018.
22.

Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018

Rada města Loket
usnesením č. R123/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018, která byla městu
Loket přiznána a to ve výši 2 565 000 Kč.
23.
Návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro
rok 2018
Rada města Loket
usnesením č. R124/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2018 takto:

_______________________________________________________________________________
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AKCE OBNOVY

obnova a nátěr
fasády - přední,
boční a zadní
strany objektu

CELKOVÁ
CENA
VČETNĚ
DPH V KČ

CELKOVÁ
CENA BEZ
DPH V KČ

NEMOVITO
ST
DRUH
VLASTNÍKA

220 000

měšťanský
dům č.p.
42,
Kostelní,
Loket

DOTACE
Z PROGRA
MU
REGENERA
CE MPR A
MPZ 2018
V KČ

ZÁVAZNÝ
PODÍL
MĚSTA
LOKET
K DOTACI V
KČ

PODÍL
VLASTNÍKA
K DOTACI V
KČ

110 000

22 000

88 000

835 000

167 000

668 000

370 000

0

0

1 250 000

0

NEUZNAT
ELNÉ
VÝDAJE
(DPH)
V KČ

fyzická
osoba

obnova a nátěr
fasády – přední,
boční a dvorní
strany objektu a
další související
práce

1 670 000

není plátce
DPH
hotel Bílý
kůň
č.p. 108 a
109, T. G.
Masaryka,
Loket
právnická
osoba

restaurování
výmalby oratoří v
kostele

370 000

je plátce
DPH
Kostel sv.
Václava
č.p. 14,
Kostelní,
Loket
právnická
osoba

restaurování
štukové výzdoby a
stropu sálu – I.
etapa

1 250 000

je plátce
DPH
Městská
dvorana
č.p. 312 a
313,
Radniční,
Loket
právnická
osoba
je plátce
DPH

2 565 000

Rada města Loket
usnesením č. R125/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 22 000 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 a to na obnovu nemovité kulturní památky č.p.
42, Kostelní, Loket – akce: „Oprava a nátěr omítek ve spodní části fasády a obnova a nátěr fasády
- přední, boční a dvorní strany objektu“
_______________________________________________________________________________
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Rada města Loket
usnesením č. R126/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 167 000 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 a to na obnovu nemovité kulturní památky č.p.
108 a 109, T. G. Masaryka, Loket – akce: „Obnova a nátěr fasády – přední, boční a dvorní strany
objektu a další související práce“
24.
Schválení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket na regeneraci
nemovitostí na území městské památkové rezervace Loket, které nejsou kulturním
památkami
Rada města Loket
usnesením č. R127/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket na regeneraci nemovitostí na
území městské památkové rezervace Loket, které nejsou kulturním památkami.
25.

Revokace usnesení Rady města Loket č. R504/30/2017 ze dne 28. 11. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R128/6/2018
revokuje
usnesení Rady města Loket č. R504/30/2017 ze dne 28. 11. 2017, kterým byly vyhodnoceny
cenové nabídky na administraci veřejné zakázky na stavební práce a na služby – Stavební úpravy
– Dvorana Loket, č.p. 312 a 313, Radniční, Loket: pro část 3. „Stavební úpravy“ a „Restaurátorské
práce“ a bylo schváleno uzavřít příkazní smlouvu:
- na zadávací řízení na stavební práce pro Část 3. – „Stavební úpravy“ se společností INVESTON
s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Koptova 1230,
- na zadávací řízení na služby pro „Restaurátorské práce“ se společností INVESTON s.r.o., se
sídlem Karlovy Vary, Koptova 1230.
26.
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2017 – zhotovení studií
revitalizace území Nad Hájovnou a sídliště Mírová, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R129/6/2018
projednala a
schválila
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zhotovení:
1) studie revitalizace území za panelovými domy v ulici Mírová p.č. 344/1, 342/1, 333/2
2) studie k využití území za rodinnými domy v lokalitě Nad Hájovnou p.č. 715/165, 711/2, vše k.ú.
a obec Loket, kterým se mění doba plnění a to do 30. 4. 2018 a
zmocňuje
starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
27.
Revokace části usnesení Zastupitelstva města Loket č. Z126/8/2017 ze dne 14. 12.
2017 o schválení návrhu zadání Územního plánu Loket
Rada města Loket
usnesením č. R130/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
revokovat část usnesení Zastupitelstva města Loket č. Z126/8/2017 ze dne 14. 12. 2017, kterým
byl schválen návrh zadání Územního plánu Loket, a to části „a stanovuje, že Územní plán Loket
bude pořízen s prvky regulačního plánu“.
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Rada města Loket
usnesením č. R131/6/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit pořízení návrhu Územního plánu Loket schváleného usnesením č. Z126/8/2017 ze dne 14.
12. 2017 s prvky regulačního plánu.
28.

Stanovení cen energií na rok 2018 služební byty

Rada města Loket
usnesením č. R132/6/2018
projednala a
schválila
návrh stanovení cen energií na rok 2018 pro služební byty pana Zdeňka Demetera, paní Edity
Pavlíčkové a paní Martiny Vyhnálkové, dle přílohy.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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