VÝPIS USNESENÍ
ze 7. schůze rady města, která se konala dne 14. března 2018
od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Omluven:

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
-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

14. března 2018

Schválení programu 7. schůze rady města dne 14. března 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R133/7/2018
projednala a
schválila
program 7. schůze rady města dne 14. března 2018 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 7. schůze rady města dne 14. března 2018
2. Kontrola usnesení
3. Žádost o využití prostorů tělocvičny v č.p. 238, ul. Československé armády, v Lokti,
k ubytování mládeže ve dnech 23. 5. 2018 – 25. 5. 2018
4. Žádost o využití prostorů tělocvičny v č.p. 238, ul. Československé armády, v Lokti,
k ubytování mládeže ve dnech 25. 5. 2018 – 26. 5. 2018
5. Zveřejnění záměru zrušení hrobů na veřejném pohřebišti v Lokti na p.p.č. 951 v k.ú. Loket
6. Žádost o povolení vstupu do domu č.p. 556, v ul. Sportovní, v Lokti, optickým kabelem, s
instalací vnitřní komunikační sítě a technologie pro provoz komunikačních služeb
7. Žádost o zřízení příjezdové komunikace na p.p.č. 951/10, k.ú. Nadlesí
8. Žádost o souhlas se stavebním záměrem - s provedením výkopu a s umístěním lešení na
p.p.č. 265/1 u č.p. 164/3 v k.ú. Loket
9. Vyhodnocení cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Administrace
zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA
LOKET, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční, Loket, část 3. veřejné zakázky – Stavební úpravy
10. Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením Mateřské školy Loket v době letních prázdnin
11. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018
12. Jednání valné hromady Sokolovská vodárenská s.r.o.
13. Obecně závazná vyhláška města Loket č. 1/2018 – Požární řád města Loket
14. Úvěr na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany, ul. Radniční 312, 313, Loket a
dalších investičních akcí města uvedených ve strategickém plánu města
15. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení
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3.
Žádost o využití prostorů tělocvičny v č.p. 238, ul. Československé armády, v Lokti,
k ubytování mládeže ve dnech 23. 5. 2018 – 25. 5. 2018
Rada města Loket
usnesením č. R134/7/2018
projednala a
schválila
ubytování mládeže (cca 25 osob) v tělocvičně v č.p. 238, ul. Československé armády, v Lokti, ve
dnech 23. 5. 2018 - 25. 5. 2018, na základě žádosti Římskokatolické farnosti Loket, Kostelní 13/1 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby žadatele informoval.
4.
Žádost o využití prostorů tělocvičny v č.p. 238, ul. Československé armády, v Lokti,
k ubytování mládeže ve dnech 25. 5. 2018 – 26. 5. 2018
Rada města Loket
usnesením č. R135/7/2018
projednala a
schválila
ubytování mládeže (cca 30 osob) v tělocvičně v č.p. 238, ul. Československé armády, v Lokti, ve
dnech 25. 5. 2018 - 26. 5. 2018, na základě žádosti Římskokatolické farnosti Loket, Kostelní 13/1 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby žadatele informoval.
5.
Zveřejnění záměru zrušení hrobů na veřejném pohřebišti v Lokti na p.p.č. 951 v k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R136/7/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru zrušení hrobů v poli IV. na veřejném pohřebišti v Lokti na p.p.č. 951 v k.ú. Loket
dle přílohy
ukládá
vedoucímu odboru majetku, aby zajistil zveřejnění záměru.
6.
Žádost o povolení vstupu do domu č.p. 556 v ul. Sportovní v Lokti, optickým
kabelem, s instalací vnitřní komunikační sítě a technologie pro provoz komunikačních
služeb
Rada města Loket
usnesením č. R137/7/2018
projednala a
schválila
firmě CATR spol. s r.o., Chodov, Staroměstská 377, vstup do domu č.p. 556, v ul. Sportovní,
v Lokti, optickým kabelem, provedení umístění instalace vnitřní komunikační sítě a technologie pro
provoz komunikačních služeb pro připojení domu č.p. 556 v ulici Sportovní v Lokti na optickou síť,
na náklady žadatele a nainstalování zdarma jedné přípojky k internetu (100/100 Mbps) a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
7.
Žádost o zřízení příjezdové komunikace na p.p.č. 951/10, k.ú. Nadlesí
Neschváleno
8.
Žádost o souhlas se stavebním záměrem s provedením výkopu a s umístěním lešení
na p.p.č. 265/1 u č.p. 164/3 v k.ú. Loket
Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R138/7/2018
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paní Svatoslavě Pajtlové, **********, stavební záměr - provedení výkopu a umístění lešení na p.p.č.
265/1 u č.p. 164/3, v ulici Nádražní v Lokti, k.ú. Loket, odizolování objektu a opravu fasády
nemovitosti č.p. 164/3, předpokládaný termín duben 2018 a to s tím, že chodník zůstane průchozí
a stavebník zajistí bezpečnost procházejících osob a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Vyhodnocení cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Administrace
zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA
LOKET, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční, Loket, část 3. veřejné zakázky – Stavební úpravy
Rada města Loket
usnesením č. R139/7/2018
projednala
cenové nabídky na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „STAVEBNÍ
ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční, Loket, část 3 veřejné zakázky – Stavební
úpravy“ a
schválila
uzavřít příkazní smlouvu“ se společností INVESTON s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Koptova 1230,
za nabídkovou cenu 130 000 Kč bez DPH, cena včetně DPH 157 300 Kč a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy
10.
Žádost o souhlas zřizovatele s uzavřením Mateřské školy Loket v době letních
prázdnin
Rada města Loket
usnesením č. R140/7/2018
projednala a
schválila
uzavření Mateřské školy Loket v době letních prázdnin a to od 9. 7. 2018 do 27. 7. 2018.
11.

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018

Rada města Loket
usnesením č. R141/7/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit návrh rozpočtového opatření č. 4/2018.
12.

Jednání valné hromady Sokolovská vodárenská s.r.o.

Rada města Loket
usnesením č. R142/7/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 20. 4.
2018, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a o stavu
majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2017,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2017 a použití zisku,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2017
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na
vklad společníků,
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h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. pana Radka Hejnu a
ukládá
mu, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto
návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2017 a návrhu na rozdělení zisku,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2017
- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na
vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti.
V případě, že by se této valné hromady nemohl pan Radek Hejna účastnit, bude město zastupovat
místostarosta města.
13.

Obecně závazná vyhláška města Loket č. 1/2018 – Požární řád města Loket

Rada města Loket
usnesením č. R143/7/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
obecně závaznou vyhlášku města Loket č. 1/2018 – Požární řád města Loket, která upravuje
organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
14.
Úvěr na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany, ul. Radniční 312, 313, Loket
a dalších investičních akcí města uvedených ve strategickém plánu města
Rada města Loket
usnesením č. R144/7/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit přijetí úvěru na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany, ul. Radniční 312, 313,
Loket a dalších investičních akcí města uvedených ve strategickém plánu města ve výši 100 mil.
Kč, doba čerpání úvěru do 31. 3. 2021, konečná splatnost úvěru 31. 3. 2038, fixní úroková sazba
po celou dobu trvání úvěrové smlouvy ve výši 1,95% p. a., poskytovatel finančních služeb
Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 01 Praha 1, IČ: 45317054.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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