VÝPIS USNESENÍ
z 9. schůze rady města, která se konala dne 18. dubna 2018
od 09:00 hodin do 11:25 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:

18. dubna 2018

1.

Schválení programu 9. schůze rady města dne 18. dubna 2018

Rada města Loket
usnesením č. R167/9/2018
projednala a
schválila
program 9. schůze rady města dne 18. dubna 2018 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 9. schůze rady města dne 18. dubna 2018
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru převodu pozemku p. č. 694/16, lesní pozemek, o výměře 959 m2 v k.ú.
Loket dle GP č. 1499-5800/2017
4. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket
5. Prodej pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m2, k.ú. Údolí u Lokte
6. Prodej pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 1. 4. 2015 uzavřené mezi městem Loket
a AUTOMOTO KLUBEM V AČR, Loket
8. Dodatek č. 16 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 88033 ze dne 2. 6. 1997 uzavřené mezi městem Loket
a společností T-Mobile Czech Republics a.s.
10. Žádost o vydání povolení vydláždění části p.p.č. 371/8, k.ú. Loket
11. Žádost o souhlas s napojením domu č.p. 74/11, ul. Kostelní, Loket, na dešťovou a
splaškovou kanalizaci, k.ú. Loket
12. Žádost o souhlas s dotčením pozemků p.p.č. 974/25, p.p.č. 974/30, p.p.č. 975/4, p.p.č.
966/14, p.p.č. 965/4, p.p.č. 965/3, p.p.č. 965/2, p.p.č. 957, p.p.č. 1036, p.p.č. 962, p.p.č.
963, p.p.č. 959, p.p.č. 960, p.p.č. 422, ve vlastnictví města Loket, výstavba cyklostezky:
„Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo“, k.ú. Loket
13. Žádost o pronájem 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
14. Žádost o pronájem 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
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z pozemku a vodovodní přípojka“ k.ú. Loket, p.p.č. 581/1, 581/2, 582/1, 1028, vše v k.ú.
Loket
15. Žádost o souhlas s umístěním stavby „Teplofikace města Sokolov č. N19 - stavba II, III, VII“
ve vzdálenosti do 50 m od lesního p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
16. Žádost o souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, stavba: „Oprava silnice II/209 stan.
11,532 - 11,640 km (ul. Nádražní) a silnice III/0635 stan. 6,336 - 6,628 (ul. ČSA), Loket“, na
p.p.č. 439/2, p.p.č. 466/1, p.p.č. 210/8, p.p.č. 266/4, p.p.č. 266/5, k.ú. Loket
17. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava interiérů kanceláří OMM Loket“
18. Výběr zhotovitele pro akci provedení opravy „Celoplošná oprava krytu vozovky v ul.
Sportovní a Lužná – Loket nad Ohří“
19. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku a plochy v zeleni – propojka
Sportovní“
20. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Loket, parkování pro K+T akce - sjezd“
21. Schválení výzvy a zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo na zakázku
„Rekonstrukce místní komunikace ulice na Vyhlídce, Loket“, k.ú. Loket
22. Schválení smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání
23. Schválení smlouvy o společném postupu, veřejná zakázka „Rekonstrukce ul.
Československé armády“, k.ú. Loket
24. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ul. Rooseveltova, Tovární, ul.
Revoluční I. a II., k.ú. Loket“ část - Rooseveltova ulice
25. Projekt „Muzikantská noc 2018“
26. Pořádání trhů v rámci kulturních akcí pořádaných městem Loket v roce 2018
27. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket: Školní atletický klub Chodov, z. s.
28. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018
29. Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2018
30. Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2017
31. Schválení hospodářského výsledku města Loket za rok 2017
32. Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017
33. Návrh dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720172913
34. Pověření pana PhDr. Vladimíra Vlasáka k účasti v soudním řízení o vydání movitých věcí
vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech
35. Odvolání paní Marcely Hadravové z funkce vedoucí Městské knihovny Loket
36. Poskytnutí peněžité odměny paní Marcele Hadravové, vedoucí Městské knihovny Loket, při
skončení pracovního poměru u města Loket po nabytí nároku na starobní důchod
37. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 161, k.ú. Loket
38. Schválení zpracovatele zadávací dokumentace a organizátora výběrového řízení veřejné
zakázky s názvem: „Komunální odpad města Loket, období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2023“
39. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o
výměře 1591 m2 dle GP č. 1503-5874/2017
40. Slavnostní prvomájový průvod v Lokti
41. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru převodu pozemku p. č. 694/16, lesní pozemek, o výměře 959 m2
v k.ú. Loket dle GP č. 1499-5800/2017
Rada města Loket
usnesením č. R168/9/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru převodu pozemku p. č. 694/16, lesní pozemek, o výměře 959 m2 v k.ú. Loket
dle GP č. 1499-5800/2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr zveřejnil.
_______________________________________________________________________________
**********
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 2 (celkem 11)

Výpis usnesení z 9. schůze RM dne 18. 4. 2018

4.
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R169/9/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 513/10, zahrada o výměře 286 m2 v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr zveřejnil.
5.

Prodej pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m2, k.ú. Údolí u Lokte

Rada města Loket
usnesením č. R170/9/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Údolí u Lokte, paní Věře
Strnadové, **********, za kupní cenu 200 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.
6.

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

Rada města Loket
usnesením č. R171/9/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, manželům Petru a Janě Křížovým,
**********, 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.
7.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 1. 4. 2015 uzavřené mezi městem
Loket a AUTOMOTO KLUBEM V AČR, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R172/9/2018
projednala a
schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 1. 4. 2015 uzavřené mezi AUTOMOTO
KLUBEM V AČR Loket, IČO 14705460 a městem Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dodatku.
8.
Dodatek č. 16 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
Rada města Loket
usnesením č. R173/9/2018
projednala a
schválila
dodatek č. 16 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi městem Loket
a společností Loketské městské lesy s.r.o. a
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ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dodatku.
9.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 88033o ze dne 2. 6. 1997 uzavřené mezi městem
Loket a společností T-Mobile Czech Republics a.s.
Rada města Loket
usnesením č. R174/9/2018
projednala a
schválila
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 88033o ze dne 2. 6. 1997, uzavřené mezi městem Loket
a společností T-Mobile Czech Republics a.s., IČ 64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1,
v předloženém znění a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dodatku č. 2.
10.
Žádost o vydání povolení vydláždění části p.p.č. 371/8, k.ú. Loket
Neschváleno
11.
Žádost o souhlas s napojením domu č.p. 74/11, ul. Kostelní, Loket, na dešťovou a
splaškovou kanalizaci, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R175/9/2018
projednala a
schválila
provedení dvou výkopů o rozměrech 1,50 m, x 1,50 m v ulici Kostelní, před č.p. 74, na části p.p.č.
68/1, části místní komunikace III. třídy č. 3c, za účelem napojení na dešťovou a splaškovou
kanalizaci a to za podmínky, že dotčený pozemek bude protokolárně předán před zahájením a po
ukončení výkopových prací městu Loket, odboru majetku města, panu Josefu Novákovi a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
12.
Žádost o souhlas s dotčením pozemků p.p.č. 974/25, p.p.č. 974/30, p.p.č. 975/4,
p.p.č. 966/14, p.p.č. 965/4, p.p.č. 965/3, p.p.č. 965/2, p.p.č. 957, p.p.č. 1036, p.p.č. 962, p.p.č.
963, p.p.č. 959, p.p.č. 960, p.p.č. 422, ve vlastnictví města Loket, výstavba cyklostezky:
„Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové Sedlo“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R176/9/2018
projednala a
schválila
městu Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, zastoupenému na základě plné moci
Mgr. Danielem Tomínem, **********, dotčení pozemků ve vlastnictví města Loket při výstavbě nové
veřejně přístupné účelové komunikace cyklostezky: „Cyklostezka Chodov - Loket přes Nové
Sedlo“, na p.p.č. 974/25, p.p.č. 974/30, p.p.č. 975/4, p.p.č. 966/14, p.p.č. 965/4, p.p.č. 965/3, p.p.č.
965/2, p.p.č. 957, p.p.č. 1036, p.p.č. 962, p.p.č. 963, p.p.č. 959, p.p.č. 960, k.ú. Loket, dle výkresu
č. C 4.1g, za těchto podmínek:
 Před započetím výstavby bude smluvně výslovně upraveno, kdo bude provozovatelem a
správcem cyklostezky a který subjekt bude zajišťovat její údržbu, úklid a ponese
zodpovědnost za případné majetkové újmy či újmy na zdraví a vzniklé v souvislosti s užíváním
cyklostezky.
 Zplnomocněný zástupce vlastníka města Loket - společnost Loketské městské lesy s.r.o.
poskytne pozemky ve své správě provozovateli cyklostezky. Smlouva o podpachtu bude
podepsána před kolaudací hotového díla.
 Město Loket - poskytne nepronajaté pozemky provozovateli cyklostezky. Smlouva o pronájmu
pozemků bude podepsána před kolaudací hotového díla.
 Během výstavby nebudou okolní plochy a porosty znečišťovány odpady a odpadky ze stavby
a tento závazek bude zajištěn smluvní pokutou.
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Realizací stavby a jejím používáním nesmí dojít k negativnímu ovlivňování funkcí lesa a
dále
schválila
napojení cyklostezky na p.p.č. 422, místní komunikaci III. třídy 43c, v k.ú. Loket a to za nově
vybudovaným železničním přejezdem z prefabrikátů, jak je uvedeno ve výkresu C5.1i Situace - 9.
část. V rámci stavby cyklostezky bude vyřešena dopravní situace v ulici Nádražní. Jedná se o
napojení cyklostezky Loket Chodov z ulice Sadové na silnici II. třídy č. 209 v k.ú. Loket –
vybudování místa pro přecházení a umístění radarového ukazatele rychlosti na silnici II. třídy č.
209, v prostoru před výjezdem z cyklostezky (z ulice Sadové) na zmíněnou silnici a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
13.
Žádost o pronájem 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. R177/9/2018
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. části p.p.č. 715/194, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, účel
pronájmu: sjezd na pozemek, 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, v souladu s usnesením
č. R149/8/2018 a č. R150/8/2018 ze dne 21. 3. 2018, za cenu podle pravidel města Loket ve výši
1 760 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 manželům panu
MVDr. Antonínu Tučkovi a paní Janě Tučkové, **********, 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.
14.
Žádost o pronájem 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. R178/9/2018
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 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, účel pronájmu: 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, v souladu s usnesením č. R153/8/2018 a č. R154/8/2018 ze dne 21. 3. 2018, za cenu
podle pravidel města Loket ve výši 4 244 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 panu Janu Lukášovi, ********** 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.
15.
Žádost o souhlas s umístěním stavby „Teplofikace města Sokolov č. N19 - stavba II,
III, VII“ ve vzdálenosti do 50 m od lesního p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Odloženo
_______________________________________________________________________________
**********
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 11)

Výpis usnesení z 9. schůze RM dne 18. 4. 2018

16.
Žádost o souhlas s navrhovaným stavebním záměrem, stavba: „Oprava silnice II/209
stan. 11,532 - 11,640 km (ul. Nádražní) a silnice III/0635 stan. 6,336 - 6,628 (ul. ČSA), Loket“,
na p.p.č. 439/2, p.p.č. 466/1, p.p.č. 210/8, p.p.č. 266/4, p.p.č. 266/5, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R179/9/2018
projednala a
schválila
společnosti Inplan CZ s.r.o., dopravní stavby - městské inženýrství, Karlovy Vary, Majakovského
707/29, navrhovaný stavební záměr, stavba: „Oprava silnice II/209 stan. 11,532 - 11,640 km (ul.
Nádražní) a silnice III/0635 stan. 6,336 - 6,628 (ul. ČSA), Loket“ a to na p.p.č. 439/2 - novou uliční
vpusť (UV1) s přípojkou, p.p.č. 466/1 - část nové kamenné dlažby a obruby, p.p.č. 210/8 - nové
obruby, p.p.č. 266/4 - novou uliční vpusť (UV15), asfalt, obrubu, p.p.č. 266/5 - novou obrubu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
17.

Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava interiérů kanceláří OMM Loket“

Rada města Loket
usnesením č. R180/9/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Oprava interiérů kanceláří OMM Loket“ firmu Pavel Radaušer, Loket, za
cenu 189.533,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu Pavel Radaušer, Loket,
v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
18.
Výběr zhotovitele pro akci provedení opravy „Celoplošná oprava krytu vozovky v ul.
Sportovní a Lužná – Loket nad Ohří“
Rada města Loket
usnesením č. R181/9/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem akce „Celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní a Lužná – Loket nad Ohří“
firmu STRABAG a.s. Plzeň za cenu 1.287.837,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu STRABAG a.s. Plzeň
v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
19.
Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku a plochy v zeleni –
propojka Sportovní“
Rada města Loket
usnesením č. R182/9/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Opravy chodníku a plochy v zeleni – propojka Sportovní“ firmu Ondřej
Kuruc, Loket za cenu 339.076,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu Ondřej Kuruc, Loket,
v souladu s usnesením a
zmocňuje
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starostu jejím podpisem.
20.
Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Loket, parkování pro K+T akce - sjezd“
Rada města Loket
usnesením č. R183/9/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Loket, parkování pro K+T akce - sjezd“ firmu Služby MaSS spol. s r.o.,
Loket, za cenu 360.770,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu Služby MaSS spol. s r.o.,
Loket, v souladu s usnesením a
zmocňuje
starostu jejím podpisem.
21.
Schválení výzvy a zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo na zakázku
„Rekonstrukce místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R184/9/2018
projednala a
schválila
znění výzvy a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vítězem
výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce místní komunikace ulice Na Vyhlídce, Loket“, k.ú.
Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace včetně
návrhu smlouvy o dílo.
22.

Schválení smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání

Rada města Loket
usnesením č. R185/9/2018
projednala a
schválila
nákup elektrické energie formou aukčního nákupu elektrické energie na burze a uzavření smlouvy
o společném postupu při centralizovaném zadávání s centrálním zadavatelem Karlovarským
krajem, Karlovy Vary, Závodní 353/88 a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání.
23.
Schválení smlouvy o společném postupu, veřejná zakázka „Rekonstrukce ul.
Československé armády“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R186/9/2018
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o společném postupu, veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Československé
armády“, k.ú. Loket, zadavatelé - zadavatel č. 1: Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket,
zadavatel č. 2: Sokolovská vodárenská s.r.o., Nádražní 544, 356 01 Sokolov a
zmocňuje
místostarostu města Mgr. P. Zahradníčka podpisem smlouvy o společném postupu.
24.
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ul. Rooseveltova, Tovární,
ul. Revoluční I. a II., k.ú. Loket“ část - Rooseveltova ulice
Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R187/9/2018
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uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ul. Rooseveltova, Tovární, ul. Revoluční I.
a II., k.ú. Loket“ část - Rooseveltova ulice, termín dokončení 20. 5. 2018, se zhotovitelem PVKP
stavební s.r.o., Praha 8, Luhovská 1738/4 a
zmocňuje
starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
25.

Projekt „Muzikantská noc 2018“

Rada města Loket
usnesením č. R188/9/2018
projednala a
schválila
předložený návrh smlouvy o hudební produkci projektu „Muzikantská noc 2018“ a uzavření smluv o
hudební produkci v rámci projektu „Muzikantská noc 2018“ s jednotlivými provozovateli dotčených
provozoven a
zmocňuje
místostarostu města jejich podpisem.
26.

Pořádání trhů v rámci kulturních akcí pořádaných městem Loket v roce 2018

Rada města Loket
usnesením č. R189/9/2018
projednala a
schválila
že akce: „Zahájení kulturní sezóny 2018“ dne 19. 5. 2018, „Slavnosti purkrabího Půty“ ve dnech
11. – 12. 8. 2018, „Vinobraní“ ve dnech 6. – 7. 10. 2018, „Krušnohorské vánoční trhy“ ve dnech 8.
– 9. 12. 2018, „Rozsvěcení vánočního stromu“ dne 2.12. 2018 budou pořádány městem Loket a
prodejní stánky umístěné na náměstí v rámci těchto akcí budou dle čl. 8 OZV města Loket č. 12013 osvobozeny od poplatku za užívání veřejného prostranství a budou vyjma kulturních akcí
„Zahájení kulturní sezóny“ dne 19. 5. 2018 a „Rozsvěcení vánoční stromu“ dne 2. 12. 2018
zpoplatněny dle ceníku nájmu prodejních stánků při pořádání trhů městem Loket, schváleným
Radou města Loket, usnesením č. R150/11/2012.
27.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket: Školní atletický klub
Chodov, z. s.
Rada města Loket
usnesením č. R190/9/2018
projednala a
schválila
poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli: Školní atletický klub Chodov,
z. s. na účel uvedený v jeho žádosti a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
28.

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018

Rada města Loket
projednala a
schválila
rozpočtové opatření č. 5/2018.
29.

usnesením č. R191/9/2018

Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2018

Rada města Loket
usnesením č. R192/9/2018
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2018.
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30.

Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2017

Rada města Loket
usnesením č. R193/9/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit řádnou účetní závěrku města Loket za rok 2017, zpracovanou k 31. 12. 2017, za účetní
období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v rozsahu účetních sestav: rozvaha sestavené 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 města Loket za rok
2017 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
31.

Schválení hospodářského výsledku města Loket za rok 2017

Rada města Loket
usnesením č. R194/9/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit hospodářský výsledek města Loket za rok 2017 ve výši -1 173 922,89 Kč.
32.

Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017

Rada města Loket
usnesením č. R195/9/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit závěrečný účet města Loket za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Loket za rok 2017 a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Loket za rok 2017 s výhradami, na základě
nichž město Loket přijme k nápravě zjištěné chyby a nedostatku toto nápravné opatření:
Město Loket bude postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle ustanovení §
219, odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn., že bude
dodržovat lhůty pro zveřejnění smluv na profilu zadavatele uzavřené na veřejné zakázky, jejichž
cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, včetně jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího
uzavření. Písemná zpráva o plnění přijatého nápravného opatření bude podána Krajskému úřadu
Karlovarského kraje ve lhůtě do 30. 6. 2018 a
ukládá
vedoucí odboru financí, aby návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017 zveřejnila na
internetových stránkách města Loket a na úřední desce.
33.

Návrh dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720172913

Rada města Loket
usnesením č. R196/9/2018
projednala a
schválila
uzavření dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 7720172913 s navýšením nové hodnoty souboru
budov a staveb na 350 mil. Kč a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
34.
Pověření pana PhDr. Vladimíra Vlasáka k účasti v soudním řízení o vydání movitých
věcí vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech
Rada města Loket

usnesením č. R197/9/2018
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projednala a
schválila
pověření podle § 21 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu pro pana PhDr. Vladimíra
Vlasáka, nar. 23. května 1948, pracovníka archivní sekce města Lokte, k účasti v soudním řízení o
vydání movitých věcí vedeném u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 235/2016.
35.

Odvolání paní Marcely Hadravové z funkce vedoucí Městské knihovny Loket

Rada města Loket
usnesením č. R198/9/2018
projednala a
schválila
dle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
odvolání paní Marcely Hadravové z funkce vedoucí Městské knihovny Loket, organizační složky
města Loket, na základě jejího oznámení o ukončení pracovního poměru k městu Loket, ke dni 30.
4. 2018.
36.
Poskytnutí peněžité odměny paní Marcele Hadravové, vedoucí Městské knihovny
Loket, při skončení pracovního poměru u města Loket po nabytí nároku na starobní důchod
Rada města Loket
usnesením č. R199/9/2018
projednala a
schválila
poskytnutí peněžité odměny paní Marcele Hadravové, vedoucí Městské knihovny Loket, ve výši
jednoho jejího měsíčního hrubého platu, při skončení pracovního poměru u města Loket po nabytí
nároku na starobní důchod dle § 224, odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
37.

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, p.p.č. 161, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R200/9/2018
projednala a
schválila
panu Pavlu Radaušerovi, **********, užívání veřejného prostranství, zřízení předzahrádky na
umístění posezení - dvou stolů a lavic - v prostoru před provozovnou č.p. 118/15 v ulici Řeznické,
na části p.p.č. 161, místní komunikaci III. třídy č. 11c o rozměrech 2x (2,5 x 1,6 m), k.ú. Loket, na
období od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
38.
Schválení zpracovatele zadávací dokumentace a organizátora výběrového řízení
veřejné zakázky s názvem: „Komunální odpad města Loket, období 1. 1. 2019 - 31. 12.
2023“
Rada města Loket
usnesením č. R201/9/2018
projednala a
schválila
nabídku společnosti EGRACOM s.r.o., IČ 279 67 239, se sídlem nám. Krále Jiřího 482/37, Cheb,
komplexního zajištění administrace nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, s názvem „Komunální odpad města Loket, na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2023, za cenu 95 000 Kč (bez DPH) a
ukládá
vedoucí odboru výstavby, aby ve spolupráci se zpracovatelem zadávací dokumentace zajistila
předložení zadávací dokumentace ke schválení radě města.
39.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní
pozemek, o výměře 1591 m2 dle GP č. 1503-5874/2017
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Rada města Loket
usnesením č. R202/9/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje lesního pozemku p. č. 982/19, části o výměře 1591 m2 v k.ú. Loket, dle
GP č. 1503-5874/2017 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru prodeje.
40.

Slavnostní prvomájový průvod v Lokti

Rada města Loket
usnesením č. R203/9/2018
projednala a
vzala na vědomí
uskutečnění Slavnostního prvomájového průvodu v Lokti, který organizuje Rudolf Hejna 1. 5. 2018
od 10:00 do 12:00 hodin na trase Sportovní – Nádražní – Náměstí T. G. M.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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