VÝPIS USNESENÍ
z 8. schůze rady města, která se konala dne 21. března 2018
od 09:00 hodin do 11:15 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

Omluven:

Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

21. března 2018

Schválení programu 8. schůze rady města dne 21. března 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R145/8/2018
projednala a
schválila
program 8. schůze rady města dne 21. března 2018 takto:
Zahájení
Schválení programu 8. schůze rady města dne 21. března 2018
Kontrola usnesení
Prodej pozemků p. č. 580, 535/7 v k.ú. Loket
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti cesty na p.p.č. 715/75 ve prospěch p.p.č. 715/71,
p.p.č. 715/20 a p.p.č. 715/202, jehož součástí je stavba rodinného domu s č.p. 656, stavba
„Novostavba RD, Loket“ na p.p.č. 715/20, p.p.č. 715/71, k.ú. Loket
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na pozemky
p.č. 15/1, p.č. 15/5, p.č.st. 63/3, p.č. 889/4, p.č. 987/2, p.č. 1036/3, akce: „Loket - Nadlesí napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, doplnění technologie ÚV
Nadlesí“, k.ú. Nadlesí
6. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu a přípojky inženýrských
sítí“ k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194 a se zřízením sjezdu z p.p.č. 715/1
na p.p.č. 715/194, k.ú. Loket
7. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/194 o výměře 17
m2 pro p.p.č. 715/1, stavba „Novostavba rodinného domu a přípojky inženýrských sítí“ k.ú.
Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194, vše v k.ú. Loket
8. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/194, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 17 m2, sjezd, stavba „Novostavba rodinného domu a přípojky inženýrských sítí“
k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194, vše v k.ú. Loket
9. Žádost o souhlas s rozšířením zpevněné plochy na části p.p.č. 715/75, k.ú. Loket
10. Žádost o stanovisko ke stavbě „Mírová, p.p.č. 150/1 a 150/2 Výstavba komunikací a inž. sítí
pro 6RD“, k.ú. Mírová
11. Žádost o souhlas se stavbou sjezdu na části p.p.č. 582/1 a s umístěním vodovodní přípojky
na části p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, akce „Nový sjezd z pozemku a vodovodní přípojka“
k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028, vše v k.ú. Loket
1.
2.
3.
4.
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12. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na části p.p.č. 582/1 a
služebnost inženýrské sítě, vodovodní přípojka, na p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, akce „Nový
sjezd z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028, vše
v k.ú. Loket
13. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 582/1, zahrada o výměře 38 m2 a části p.p.č.
581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8,10 m2, stavba sjezdu a vodovodní přípojky,
akce „Nový sjezd z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1,
1028, vše v k.ú. Loket
14. Cenová nabídka 2 ks přístřešků NELA medium 2,5x1,8x2,5 a 2 ks odpadkových košů OD1
15. Revokace usnesení č. R175/8/2017 ze dne 5. 4. 2017
16. Záměr prodeje pozemku p.č. 264/22, ostatní plocha, o výměře 109 m2 dle GP č- 14944204/2017, k. ú. Loket
17. Žádost o pronájem 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: „1601003891RVDSL1718_C_K_LOK
T4-LOKT1HR_MET“, k.ú. Loket
18. Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres
Sokolov za rok 2017 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2017
19. Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres
Sokolov za rok 2017 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2017
20. Rezignace na funkci kronikáře města Loket
21. Zpráva o postupu implementace Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 na MÚ Loket
22. Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 4/2018
23. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.

Prodej pozemků p. č. 580, 535/7 v k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R146/8/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
kupní smlouvu mezi smluvními stranami městem Loket, IČO 00259489, se sídlem Loket, T. G.
Masaryka 1/69, jako strana prodávající a společností 2P REALITY, s.r.o., IČO 26375192, se
sídlem Loket, Československé armády 239/16, jako strana kupující, na prodej pozemků p. č. 580 a
535/7 v k.ú. Loket, za kupní cenu 410.100 Kč.
4.
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti cesty na p.p.č. 715/75 ve prospěch p.p.č.
715/71, p.p.č. 715/20 a p.p.č. 715/202, jehož součástí je stavba rodinného domu s č.p. 656,
stavba „Novostavba RD, Loket“ na p.p.č. 715/20, p.p.č. 715/71, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R147/8/2018
projednala a
schválila
uzavření Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty na p.p.č. 715/75 ve prospěch p.p.č.
715/71, p.p.č. 715/20 a p.p.č. 715/202, jehož součástí je stavba rodinného domu s č.p. 656, stavba
„Novostavba RD, Loket“ na p.p.č. 715/20, p.p.č. 715/71, k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za
jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč a příslušnou DPH, s oprávněnými ze služebnosti: panem
Rostislavem Šálkou a paní Evou Šálkovou, ********** a
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ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil uzavření
Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty.
5.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na
pozemky p.č. 15/1, p.č. 15/5, p.č.st. 63/3, p.č. 889/4, p.č. 987/2, p.č. 1036/3, akce: „Loket Nadlesí - napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, doplnění
technologie ÚV Nadlesí“, k.ú. Nadlesí
Rada města Loket
usnesením č. R148/8/2018
projednala a
schválila
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. Sokolov, Jiřího Dimitrova 1619, uzavření bezúplatné
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě na pozemky p.č.
15/1, p.č. 15/5, p.č.st. 63/3, p.č. 889/4, p.č. 987/2, p.č. 1036/3, zasažené stavbou „Loket - Nadlesí napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, doplnění technologie ÚV Nadlesí“,
vše v k.ú. Nadlesí, na dobu nerčitou, mezi smluvními stranami: budoucí povinný ze služebnosti město Loket, se sídlem Loket, T. G. Masaryka 1/69, budoucí oprávněný ze služebnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., zastoupena prokuristou Ing. Vladimírem Urbanem, se sídlem
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil uzavření
bezúplatné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě.
6.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Novostavba rodinného domu a přípojky
inženýrských sítí“ k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194 a se zřízením sjezdu
z p.p.č. 715/1 na p.p.č. 715/194, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R149/8/2018
projednala a
schválila
stavebníkům manželům panu MVDr. Antonínu Tučkovi a paní Janě Tučkové, **********,
zastoupenými panem Pavlem Verešem, **********, záměr stavby „Novostavba rodinného domu
a přípojky inženýrských sítí“ k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194 a zřízení sjezdu
z p.p.č. 715/1 na p.p.č. 715/194, k.ú. Loket, a to za podmínky, že stavebníci uzavřou s městem
Loket smlouvu o zřízení o zřízení pozemkové služebnosti cesty k části p.p.č. 715/194 zasaženého
stavbou sjezdu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
7.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/194 o
výměře 17 m2 pro p.p.č. 715/1, stavba „Novostavba rodinného domu a přípojky
inženýrských sítí“ k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194, vše v k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R150/8/2018
projednala a
schválila
manželům panu MVDr. Antonínu a Tučkovi a paní Janě Tučkové, **********, zřízení věcného
břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/194 o výměře 17 m2, pro p.p.č. 715/1, stavba
„Novostavba rodinného domu a přípojky inženýrských sítí“ k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č.
715/1, 715/194, 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. 715/1, s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/194 pro p.p.č.
715/1 v k.ú. Loket,
_______________________________________________________________________________
**********
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 8)

Výpis usnesení z 8. schůze RM dne 21. 3. 2018

b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavřou s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou, p.p.č. 715/194 o výměře 17 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.
8.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/194, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 17 m2, sjezd, stavba „Novostavba rodinného domu a přípojky inženýrských sítí“
k.ú. Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194, vše v k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R151/8/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/194, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17
m2, vybudování sjezdu, stavba „Novostavba rodinného domu a přípojky inženýrských sítí“ k.ú.
Loket, ul. Nad Hájovnou, p.p.č. 715/1, 715/194, vše v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
9.

Žádost o souhlas s rozšířením zpevněné plochy na části p.p.č. 715/75, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R152/8/2018
projednala a
schválila
rozšíření zpevněné plochy, sjezdu a přístupového chodníku zhotovených na části p.p.č. 715/75,
výměra 19 m2, v prostoru před p.p.č. 715/37 a p.p.č. 715/204 v k.ú. Loket a to panu Františku
Slámovi, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
10.
Žádost o stanovisko ke stavbě „Mírová, p.p.č. 150/1 a 150/2 Výstavba komunikací a
inž. sítí pro 6RD“, k.ú. Mírová.
Odloženo
11.
Žádost o souhlas se stavbou sjezdu na části p.p.č. 582/1 a s umístěním vodovodní
přípojky na části p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, akce „Nový sjezd z pozemku a vodovodní
přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028, vše v k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R153/8/2018
projednala a
schválila
panu Janu Lukášovi, **********, stavbu sjezdu na části p.p.č. 582/1, povrch zámkovou dlažbu a
s umístění vodovodní přípojky na části p.p.č. 581/2, pro napojení p.p.č. 581/1, akce „Nový sjezd
z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028 a to za podmínky, že
stavebník uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti cesty k části p.p.č.
582/1 a smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k části p.p.č. 581/2, vše v k.ú.
Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
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12.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na části p.p.č. 582/1 a
služebnost inženýrské sítě, vodovodní přípojka, na p.p.č. 581/2 pro p.p.č. 581/1, akce „Nový
sjezd z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028, vše v k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R154/8/2018
projednala a
schválila
panu Janu Lukášovi, **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na části p.p.č.
582/1 o výměře 38 m2 a služebnost inženýrské sítě, vodovodní přípojku na části p.p.č. 581/2 o
výměře cca 8,10 m2 pro p.p.č. 581/1, akce „Nový sjezd z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú.
Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028, vše v k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 3 041 Kč a příslušnou DPH, a to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby uzavře žadatel,
vlastník p.p.č. 581/1, s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - pozemkovou služebnost cesty, na sjezd, část p.p.č. 582/1 a pozemkovou
služebnost inženýrské sítě, na vodovodní přípojku, část p.p.č. 581/2, pro p.p.č. 581/1, k.ú.
Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek parc. č. 582/1 zasažený stavbou sjezdu o výměře cca 38 m2 a pozemek parc. č.
581/2 zasažený stavbou vodovodní přípojky o výměře cca 8,10 m2, za cenu podle pravidel
města Loket, 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),
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.
13.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 582/1, zahrada o výměře 38 m2 a části p.p.č.
581/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8,10 m2, stavba sjezdu a vodovodní přípojky,
akce „Nový sjezd z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1,
1028, vše v k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R155/8/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 582/1, zahrady o výměře 38 m2 a části p.p.č. 581/2,
ostatní plochy, jiná plochy o výměře 8,10 m2, zhotovení sjezdu a vodovodní přípojky, akce „Nový
sjezd z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028, vše v k.ú.
Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
14.
Cenová nabídka 2 ks autobusových zastávek NELA medium 2,5x1,8x2,5, 2 ks
odpadkových košů OD1, 2 ks informačních tabulí DORO A3
Rada města Loket
usnesením č. R156/8/2018
projednala a
schválila
cenovou nabídku na pořízení 2 ks autobusových zastávek NELA medium 2,5x1,8x2,5m, 2 ks
odpadkových košů OD1, 2 ks informačních tabulí DORO A3, za cenu včetně dopravy 120 548 Kč
bez DPH od firmy DETA spol. s r.o., Bruntál, Pod Vrbami 1920/3 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil objednávku.
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15.

Revokace usnesení č. R175/8/2017 ze dne 5. 4. 2017

Rada města Loket
usnesením č. R157/8/2018
revokuje
usnesení č. 175/8/2017 ze dne 5. 4. 2017, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p. č. 264/13, ostatní plocha o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude určena GP) v k. ú.
Loket.
16.
Záměr prodeje pozemku p.č. 264/22, ostatní plocha, o výměře 109 m2 dle GP č- 14944204/2017, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R158/8/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 264/22, ostatní plocha o výměře 109 m2 dle GP č. 14944204/2017 v k. ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru prodeje.
17.
Žádost o pronájem 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. R159/8/2018
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 882/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
3,65 m2, účel pronájmu: uložení telekomunikačního vedení, vedení NN, umístění rozvaděče
rDSLAM a skříně PER 1, stavba: „16010-038915 RVDSL1718_C_K_LOKT4-LOKT1HR_MET“, k.ú.
Loket, v souladu s usnesením č. R294/15/2017 ze dne 21. 6. 2017 a č. R55/4/2018 ze dne
21. 2. 2018, za cenu podle pravidel města Loket ve výši 311 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 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, 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.
18.
Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres
Sokolov za rok 2017 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2017
Rada města Loket
usnesením č. R160/8/2018
projednala a
schválila
řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov - za rok 2017,
zpracovanou k 31. 12. 2017 za účetní období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, v rozsahu účetních
sestav: rozvaha sestavená k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31. 12. 2017 a
přílohy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017, bez výhrad. Předložené podklady ke schválení
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řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov za rok 2017
poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Rada města Loket
usnesením č. R161/8/2018
projednala a
schválila
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov
za rok 2017 ve vztahu ke zřizovateli ve výši 148 375,65 Kč takto:
- příděl do fondu odměn 48 000 Kč
- příděl do rezervního fondu 100 375,65 Kč.
19.
Schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres
Sokolov za rok 2017 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledu příspěvkové
organizace za rok 2017
Rada města Loket
usnesením č. R162/8/2018
projednala a
schválila
řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov - za rok 2017,
zpracovanou k 31. 12. 2017 za účetní období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu účetních
sestav: rozvaha sestavená k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty sestaveného k 31. 12. 2017 a
přílohy účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017, bez výhrad. Předložené podklady ke schválení
řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov za rok 2017
poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Rada města Loket
usnesením č. R163/8/2018
projednala a
schválila
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov
za rok 2017 ve vztahu ke zřizovateli ve výši 175 874,20 Kč takto:
- příděl do fondu odměn 109 042 Kč
- příděl do rezervního fondu 66 832,20 Kč.
20.

Rezignace na funkci kronikáře města Loket

Rada města Loket
usnesením č. R164/8/2018
projednala a
vzala na vědomí
písemnou rezignaci kronikáře města Vladimíra Švihnose s tím, že předá v průběhu roku nezbytné
podklady pro kroniku města za rok 2016 a
pověřila
místostarostu, aby zajistil další vedení městské kroniky pro rok 2017 a léta následující.
21.
Zpráva o postupu implementace Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 na MÚ Loket
Rada města Loket
usnesením č. R165/8/2018
projednala a
vzala na vědomí
zprávu tajemníka MÚ o postupu implementace Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 na MÚ Loket.
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22.

Doplnění návrhu rozpočtového opatření č. 4/2018

Rada města Loket
usnesením č. R166/8/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit návrh rozpočtového opatření č. 4/2018.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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