VÝPIS USNESENÍ
z 10. schůze rady města, která se konala dne 2. května 2018
od 09:00 hodin do 10:45 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:

2. května 2018

Schválení programu 10. schůze rady města dne 2. května 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R204/10/2018
projednala a
schválila
program 10. schůze rady města dne 2. května 2018 takto:
Zahájení
Schválení programu 10. schůze rady města dne 2. května 2018
Kontrola usnesení
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket
Prodej pozemku p.č. 264/22, ostatní plocha, o výměře 109 m2 dle GP č- 1494-4204/2017,
k.ú. Loket
5. Prodeje části lesního pozemku p. č. 226/9, části o výměře 15 m2, označené novým p.č.
226/16 dle GP č. 1244-6214/2018, v k.ú. Doubí u Karlových Var
6. Žádost o povolení předzahrádky na p.p.č. 100, před č.p. 101/41, k.ú. Loket
7. Žádost o stanovisko k záměru stavby, vybudování sjezdu na p.p.č. 715/75 pro vjezd na
pozemek 715/36, stavba „Rodinný dům“ Loket p.č. 715/36, k.ú. Loket
8. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o výměře 5,50
m2 , ve prospěch p.p.č. 715/36, stavba „Rodinný dům“ Loket p.č. 715/36, k.ú. Loket
9. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 5,50 m2, sjezd na pozemek, stavba „Rodinný dům“ Loket parc. č. 715/36, vše v
k.ú. Loket
10. Žádost o stanovisko k projektu stavby „Novostavba RD Loket“, na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2,
k.ú. Loket
11. Žádost o souhlas s připojením sousedních nemovitostí p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2 k místní
komunikaci p.p.č. 373/1 přes p.p.č. 374/7, stavba „Studie řešení vjezdu k RD Loket“, k.ú.
Loket
12. Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 373/1 a p.p.č. 374/7
ve prospěch p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, stavba „Novostavba RD Loket“, k.ú. Loket
13. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 374/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 10,4 m2 a části p.p.č. 373/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,7 m2,
sjezd na pozemek, stavba „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket
1.
2.
3.
4.
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14. Zpevněná plocha na komunikaci Rooseveltova před p.p.č. 1006/18 a umožnění přístupu
na p.p.č. 1006/17, vše k.ú. Loket
15. Schválení výzvy, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo, na zakázku
„Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně“ k.ú. Loket
16. Schválení výzvy, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo, na zakázku
„Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“, k.ú. Loket
17. Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti cesty na p.p.č. 715/75, ve prospěch p.p.č. 715/37
a p.p.č. 715/204, jehož součástí je stavba rodinného domu s č.p. 657, projekt „Novostavba
RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“, k.ú. Loket
18. Zajištění parkování při kulturních akcích pořádaných v rámci loketské kulturní sezóny 2018
19. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2018
20. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018
21. Rekonstrukce ulic Nádražní a ČSA
22. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket: Soubor písní a tanců DYLEŇ
Karlovy Vary, z. s.
23. Zadávací dokumentace „Dvorana“
24. Aktualizace knihovního fondu
25. Provozní doba knihovny červenec-srpen 2018
26. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú.
Loket
Neschváleno
4.
Prodej pozemku p.č. číslo 264/22, ostatní plocha, o výměře 109 m2 dle GP č. 14944204/2017, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R205/10/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 264/13, části o výměře 109 m2, které bylo přiděleno nové p.č. 264/22 dle GP
č. 1494-4204/2017, k. ú. Loket, za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy, a to panu
Norbertu Večeřovi, **********, za kupní cenu 300 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.
5.
Prodeje části lesního pozemku p. č. 226/9, části o výměře 15 m2 , označené novým
p.č. č. 226/16 dle GP č. 1244-6214/2018, v k.ú. Doubí u Karlových Var
Rada města Loket
usnesením č. R206/10/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej lesního pozemku p. č. 226/16, o výměře 15 m2 dle GP č. 1244-6241/2018, v k.ú. Doubí
u Karlových Var, panu Bohuslavu Liprtovi, **********, za kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že jako strana
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (odnětí z PUPFL, vyhotovení znaleckého
posudku, výpočet poplatku za odnětí lesního pozemku a komplexní výpočet náhrad škod na
lesních pozemcích a lesních porostech, správní poplatek za návrh na vklad do katastru
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nemovitostí, případně další správní poplatky spojené s realizací převodu) a daň z přidané hodnoty,
pokud toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
6.
Žádost o povolení předzahrádky na p.p.č. 100, před č.p. 101/41, k.ú. Loket
Neschváleno
7.
Žádost o stanovisko k záměru stavby, vybudování sjezdu na p.p.č. 715/75 pro vjezd
na pozemek 715/36, stavba „Rodinný dům“ Loket parc. č. 715/36, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R207/10/2018
projednala a
schválila
paní Soně Nalevajkové, **********, vybudování sjezdu na části p.p.č. 715/75 pro vjezd na p.p.č.
715/36, stavba „Rodinný dům“ Loket p.č. 715/36, vše v k.ú. Loket a to za podmínky, že nynější
umístění lampy VO č. 17-27 zůstane zachované, přívodní vedení NN pod sjezdem bude
v ochranné trubce, žlábku a práci provede správce veřejného osvětlení pan Werner Hüttner s tím,
že žadatelka, vlastník pozemku p.p.č. 715/36, uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení
pozemkové služebnosti cesty k části p.p.č. 715/75 zasažené stavbou sjezdu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75 o
výměře 5,50 m2 ve prospěch p.p.č. 715/36, stavba „Rodinný dům“ Loket p.č. 715/36, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R208/10/2018
projednala a
schválila
paní Soně Nalevajkové, **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č.
715/75, o výměře 5,50 m2 , ve prospěch p.p.č. 715/36, stavba „Rodinný dům“ Loket p.č. 715/36,
vše v k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3 000 Kč a
příslušnou DPH a to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, uzavře
žadatelka, vlastník pozemku p.p.č. 715/36, s městem Loket smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 715/75, ve prospěch
p.p.č. 715/36 v k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavře s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemek zasažený stavbou, p.p.č. 715/75 o výměře 5,50 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.
9.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 5,50 m2, sjezd na pozemek, stavba „Rodinný dům“ Loket p.č. 715/36, vše v k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R209/10/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 715/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
5,50 m2, sjezd na pozemek, stavba „Rodinný dům“ Loket parc. č. 715/36, vše v k.ú. Loket a
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ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
10.
Žádost o stanovisko k projektu stavby „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č.
390/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R210/10/2018
projednala a
schválila
manželům panu Milanu Pasekovi a paní Jiřině Paseková, **********, zastoupenými Ing. Václavem
Benediktem **********, stavbu „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
11.
Žádost o souhlas s připojením sousedních nemovitostí p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2
k místní komunikaci p.p.č. 373/1 přes p.p.č. 374/7, stavba „Studie řešení vjezdu k RD Loket“,
k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R211/10/2018
projednala a
schválila
společnosti Inplan CZ s.r.o., dopravní stavby - městské inženýrství, Karlovy Vary, Majakovského
707/29, připojení sousedních nemovitostí p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2 k místní komunikaci III. třídy č.
42c, p.p.č. 373/1 přes p.p.č. 374/7, stavba „Studie řešení vjezdu k RD Loket“, k.ú. Loket a to za
podmínky, že před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby,
uzavřou stavebníci, vlastníci pozemků p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2 s městem Loket smlouvu o zřízení
o zřízení pozemkové služebnosti cesty k částem p.p.č. 373/1 a p.p.č. 374/7 zasaženým stavbou
sjezdu a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
12.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. 373/1 a p.p.č.
374/7, ve prospěch p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, stavba „Novostavba RD Loket“ k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R212/10/2018
projednala a
schválila
manželům panu Milanu Pasekovi a paní Jiřině Pasekové, **********, zastoupenými Ing. Václavem
Benediktem **********, zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd na p.p.č. na p.p.č. 374/7
o výměře 10,4 m2, 373/1 o výměře 4,7 m2, v rozsahu plochy 15,10 m2, ve prospěch p.p.č. 388 a
p.p.č. 390/2, stavba „Novostavba RD Loket“, k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 3 000 Kč a příslušnou DPH a to za podmínky, že:
a) před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby, uzavřou
žadatelé, vlastníci pozemku p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, s městem Loket smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost cesty, sjezd, na p.p.č. 373/1 a p.p.č.
374/7, ve prospěch p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket,
b) současně s budoucí smlouvou podle písm. a) uzavřou s městem Loket nájemní smlouvu na
pozemky zasažené stavbou, p.p.č. 374/7 o výměře 10,4 m2, 373/1 o výměře 4,7 m2, v rozsahu
plochy 15,10 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.
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13.
Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 374/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 10,4 m2 a části p.p.č. 373/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,7 m2,
sjezd na pozemek, stavba „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R213/10/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 374/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
10,4 m2 a části p.p.č. 373/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,7 m2, sjezd na
pozemek, stavba „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
14.
Zpevněná plocha na komunikaci Rooseveltova před p.p.č. 1006/18 a umožnění
přístupu na p.p.č. 1006/17, vše k.ú. Loket
Odloženo
15.
Schválení výzvy, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo, na zakázku
„Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně“ k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R214/10/2018
projednala a
schválila
znění výzvy, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vítězem
výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně“, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění výzvy, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo.
16.
Schválení výzvy, zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo, na zakázku
„Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R215/10/2018
projednala a
schválila
znění výzvy, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vítězem
výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění výzvy, zadávací dokumentaci a návrh
smlouvy o dílo.
17.
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti cesty na p.p.č. 715/75, ve prospěch p.p.č.
715/37 a p.p.č. 715/204, jehož součástí je stavba rodinného domu s č.p. 657, projekt
„Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R216/10/2018
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty na p.p.č. 715/75, ve prospěch p.p.č.
p.p.č. 715/37 a p.p.č. 715/204, jehož součástí je stavba rodinného domu s č.p. 657, projekt
„Novostavba RD, k.ú. Loket, p.č. 715/37“, k.ú. Loket, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu
ve výši 3 000 Kč a příslušnou DPH, s oprávněnými ze služebnosti: panem Františkem Slámou a
paní Evou Slámovou, ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a zajistil uzavření
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smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty.
18.
Zajištění parkování při kulturních akcích pořádaných v rámci loketské kulturní
sezóny 2018
Rada města Loket
usnesením č. R217/10/2018
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění parkování při kulturních akcích pořádaných v rámci
loketské kulturní sezóny 2018 mezi městem Loket a Vladimírem Suchanem, Karlovy Vary, Petřín
1113/10, IČ: 15717186 a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
19.

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2018

Rada města Loket
projednala a
schválila
rozpočtové opatření č. 6/2018.
20.

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018

Rada města Loket
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit rozpočtové opatření č. 7/2018.
21.

usnesením č. R218/10/2018

usnesením č. R219/10/2018

Rekonstrukce ulic Nádražní a ČSA

Rada města Loket
usnesením č. R220/10/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit závazek města Loket k vybudování dešťové kanalizace a provedení výměny obrubníků
v ul. ČSA společně s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., která bude
realizovat opravu povrchů vozovky v ul. Nádražní a ČSA včetně opravy opěrné zdi v ul. ČSA a
Sokolovskou vodárenskou s.r.o., Sokolov, která v této lokalitě provede opravu splaškové
kanalizace.
22.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket: Soubor písní a tanců
DYLEŇ Karlovy Vary, z. s.
Rada města Loket
usnesením č. R221/10/2018
projednala a
schválila
poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli: Soubor písní a tanců
DYLEŇ Karlovy Vary, z. s. , na účel uvedený v jeho žádosti a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
23.

Zadávací dokumentace „Dvorana“

Rada města Loket
projednala a

usnesením č. R222/10/2018
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vzala na vědomí
informaci starosty města Ing. Zdeňka Bednáře o obsahu Zadávací dokumentace „Dvorana“.
24.

Aktualizace knihovního fondu

Rada města Loket
usnesením č. R223/10/2018
projednala a
schválila
aktualizaci knihovního fondu Městské knihovny Loket.
25.

Provozní doba knihovny červenec-srpen 2018

Rada města Loket
usnesením č. R224/10/2018
projednala a
schválila
provozní dobu Městské knihovny Loket v období červenec- srpen 2018.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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