VÝPIS USNESENÍ
z 11. schůze rady města, která se konala dne 16. května 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:

16. května 2018

Schválení programu 11. schůze rady města dne 16. května 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R225/11/2018
projednala a
schválila
program 11. schůze rady města dne 16. května 2018 takto:
Zahájení
Schválení programu 11. schůze rady města dne 16. května 2018
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2, k.ú. Loket
Nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře 5584 m 2
a pozemku p. č. 693/2, ostatní plocha, zp. využití: sport a rekr. pl. o výměře 726 m 2 k.ú.
Loket dle GP č. 1499-5800/2017 směnnou smlouvou
5. Pacht pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket
6. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, části p.p.č. 811, k.ú. Loket
7. Žádost o souhlas se zpevněním místní komunikace p.p.č. 951/10, k.ú. Nadlesí
8. Žádost o stanovisko k plánu výstavby cyklostezek na území města Chodov, na p.p.č.
2665/31 a p.p.č. 1110/7, k.ú. Dolní Chodov
9. Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství p.p.č. 493 a p.p.č. 487/1 v k.ú. Loket
10. Odložení vyřešení majetkoprávních vztahů se SŽDC s.o., po dobu realizace stavby „Jez
Loket dolní – rekonstrukce jezu“ a „MVE Loket – oprava zdi přívodního kanálu“ od měsíce
března do měsíce prosince roku 2019
11. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 487/1, druh pozemku ostatní plocha,
využití zeleň o výměře 293 m2, části č. 487/1, druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň o
výměře 300 m2 a části p.p.č. 264/12, druh pozemku ostatní plocha, využití dráha o výměře
400 m2, stavba „Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu“ a „MVE Loket – oprava zdi přívodního
kanálu“, k.ú. Loket
12. 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
13. Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře pro akci Servisní zásahy na VTL plynovodu DN
500, úsek Sviňomazy – Vřesová, p.p.č. 114, k.ú. Dvory u Lokte
14. Žádost o vydání stanoviska k projektu stavby, oplocení p.p.č. 715/194, k.ú. Loket
1.
2.
3.
4.
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15. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava učeben, kabinetů a chodby ve 3.NP
v ZŠ TGM Loket III. etapa - Loket“
16. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Tělocvična ČSA – demontáž podlahy velký sál
+ nářaďovna“
17. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Výměna osvětlovacích těles v tělocvičně Loket“
18. Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2, k.ú. Loket
19. Plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2018
20. Květinová výzdoba města Loket 2018
21. Dětské hřiště u rybníčků v Lokti
22. Zmocnění k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasbourgu
23. Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
24. Schválení servisní smlouvy č. 02/2018 v souvislosti s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů GDPR na softwarový a hardwarový servis, hardwarová podpora a
modernizace informačních systémů v počítačové síti
25. Jmenování komise pro otevírání a posouzení nabídek na stavební práce „Rekonstrukce
místní komunikace ulice na Vyhlídce, Loket“, „Rekonstrukce sportovní podlahy v Tělocvičně
Loket“ a „Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“
26. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2, k.ú.
Loket
Neschváleno
Radní rozhodli, že bude zveřejněn záměr prodeje pozemku s podmínkami a termínem, do kterého
mohou zájemci předložit své nabídky.
4.
Nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře
5584 m2 a pozemku p. č. 693/2, ostatní plocha, zp. využití: sport a rekr. pl. o výměře 726 m 2
k.ú. Loket dle GP č. 1499-5800/2017 směnnou smlouvou
Rada města Loket
usnesením č. R226/11/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře 5584 m 2 a
pozemku p. č. 693/2, ostatní plocha, zp. využití: sport a rekr. pl. o výměře 726 m 2 v k.ú. Loket
městem Loket od TJ Loket, z.s., Revoluční č. ev. 129, Loket, a to směnnou smlouvou za nový
pozemek p. č. 694/16 o výměře 959 m2 dle GP 1499-5800/2017ve vlastnictví města Loket.
5.
Pacht pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket
Neschváleno
Radní rozhodli, že bude zveřejněn záměr pachtu pozemku s podmínkami a termínem, do kterého
mohou zájemci předložit své nabídky.
6.
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství, umístění informační EUR palety
na části p.p.č. 811, k.ú. Loket
Neschváleno
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7.

Žádost o souhlas se zpevněním místní komunikace p.p.č. 951/10, k.ú. Nadlesí

Rada města Loket
usnesením č. R227/11/2018
projednala a
schválila
panu Ing. Jiřímu Oboznenkovi, **********, provedení zpevnění stávající místní komunikace IV. třidy
č. 64d, p.p.č. 951/10 v k.ú. Nadlesí, kamenivem a dlažbou, a to na náklady žadatele a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
8.
Žádost o stanovisko k plánu výstavby cyklostezek na území města Chodov, na p.p.č.
2665/31 a p.p.č. 1110/7, k.ú. Dolní Chodov
Odloženo
9.
Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství p.p.č. 493 a p.p.č. 487/1 v k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R228/11/2018
projednala a
schválila
Povodí Ohře, s.p., Chomutov, Bezručova 4219, užívání veřejného prostranství části p.p.č. 493 o
výměře 100 m2, zařízení staveniště na období od 3/2019 do 12/2019 a p.p.č. 487/1 o výměře 293
m2, přístup na stavbu, na období od 3/2019 do 12/2019, účel užívání: realizace stavby „Jez Loket
dolní – rekonstrukce jezu“ a „MVE Loket – oprava zdi přívodního kanálu“, a to za podmínky, že
stavebník doloží zápisem ve stavebním deníku skutečný počet dnů užívání pozemku parc. č.
487/1, vše v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením a informoval
žadatele, že pozemky budou zpoplatněny podle Obecně závazné vyhlášky Města Loket č. 1/2013
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.
10.
Odložení vyřešení majetkoprávních vztahů se SŽDC s.o., po dobu realizace stavby
„Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu“ a „MVE Loket – oprava zdi přívodního kanálu“ od
měsíce března do měsíce prosince roku 2019
Neschváleno
11.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 487/1, druh pozemku ostatní
plocha, využití zeleň o výměře 293 m2, části č. 487/1, druh pozemku ostatní plocha, využití
zeleň o výměře 300 m2 a části p.p.č. 264/12, druh pozemku ostatní plocha, využití dráha o
výměře 400 m2, stavba „Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu“ a „MVE Loket – oprava zdi
přívodního kanálu“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R229/11/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 487/1, druh pozemku ostatní plocha, využití
zeleň o výměře 293 m2, části č. 487/1, druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň o výměře 300
m2 a části p.p.č. 264/12, druh pozemku ostatní plocha, využití dráha o výměře 400 m 2, stavba „Jez
Loket dolní – rekonstrukce jezu“ a „MVE Loket – oprava zdi přívodního kanálu“, k.ú. Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru pronájmu.
12.
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
Rada města Loket

usnesením č. R230/11/2018
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projednala a
schválila
stavebníku, společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov, Staré náměstí 69,
stavbu „Teplofikace města Sokolov č. N19 - stavba II, III, VII“ a umístění stavby ve vzdálenosti do
50 m od lesního p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, severně od silnice II/181, a to za splnění
podmínek uvedených v Souhlasu se stavbou do 50 m od okraje lesa, vydaného společností
Loketské městské lesy s.r.o., dne 11. 4. 2018 a s tím, že před vydáním opatření stavebního úřadu,
kterým se povoluje realizace stavby, uzavře stavebník s městem Loket smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví města Loket, zasažené
stavbou „Teplofikace města Sokolov č. N19 - stavba II, III, VII“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
13.
Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře pro akci Servisní zásahy na VTL
plynovodu DN 500, úsek Sviňomazy – Vřesová, p.p.č. 114, k.ú. Dvory u Lokte
Rada města Loket
usnesením č. R231/11/2018
projednala a
schválila
CEPS a.s., Jesenice, Táhlá 832, vstup a použití pozemku parc. č. 114, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace pro příjezd techniky na p.p.č. 152/1 v k.ú. Dvory u Lokte v měsíci září
2018, akce Servisní zásahy na VTL plynovodu DN 500, úsek Sviňomazy – Vřesová, a to za
podmínky, že před započetím a po ukončení prací na p.p.č. 152/1 dojde k fyzickému předání a
převzetí pozemku parc. č. 114 na základě předávacího protokolu, referentem odboru majetku
města panem Josefem Novákem a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
14.

Žádost o vydání stanoviska k projektu stavby, oplocení p.p.č. 715/194, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R232/11/2018
projednala a
schválila
paní Věře Třešňákové, **********, zastoupené panem Pavlem Verešem, **********,
stavbu oplocením výšky 2m, podél vlastnické hranice p.p.č. 715/194, z betonových
prefabrikovaných dílců H sloupky a plných betonových dílů výšky 0,5 m a to s tím, že plot bude
osazen mimo ochranné pásmo inž. sítí a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
15.
Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Oprava učeben, kabinetů a chodby ve
3.NP v ZŠ TGM Loket III. etapa - Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R233/11/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Oprava učeben, kabinetů a chodby ve 3.NP v ZŠ TGM Loket III. etapa Loket“ firmu Pavel Radaušer, Loket za cenu 1.826.463,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu Pavel Radaušer, Loket,
v souladu s usnesením a pověřuje starostu jejím podpisem.
16.
Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Tělocvična ČSA – demontáž podlahy
velký sál + nářaďovna“
Rada města Loket

usnesením č. R234/11/2018
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projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Tělocvična ČSA – demontáž podlahy velký sál + nářaďovna“ firmu Pavel
Radaušer, Loket za cenu 169.620,- Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu Pavel Radaušer, Loket
v souladu s usnesením a pověřuje starostu jejím podpisem.
17.
Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Výměna osvětlovacích těles v tělocvičně
Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R235/11/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Výměna osvětlovacích těles v tělocvičně Loket“ firmu B.L.C. CZ s.r.o.,
180 00 Praha 8 za cenu 93.800,80 Kč bez DPH a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo pro firmu B.L.C. CZ s.r.o.,
180 00 Praha 8 v souladu s usnesením a pověřuje starostu jejím podpisem.
18.
Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2, k.ú.
Loket
Neschváleno
Radní rozhodli, že bude zveřejněn záměr prodeje pozemku s podmínkami a termínem, do kterého
mohou zájemci předložit své nabídky.
19.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2018

Rada města Loket
usnesením č. R236/11/2018
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2018.
20.

Květinová výzdoba města Loket 2018

Rada města Loket
usnesením č. R237/11/2018
projednala a
schválila
s ohledem na zachování nadstandardního vzhledu města - květinové výzdoby města Loket a
vzorné péčí o ní, kterou prováděla v letech minulých firma pana Ing. Miloslava Štěpána, Loket,
udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterými je upraven
postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
schválila
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Loket a firmou pana Ing. Miloslava
Štěpána a to pro zajištění květinové výzdoby města Loket v roce 2018 ve výši 387 098,53 Kč
včetně DPH.
21.

Dětské hřiště u rybníčků v Lokti

Rada města Loket
usnesením č. R238/11/2018
projednala a
schválila,
s ohledem na zachování původního vzhledu dětského hřiště u rybníčků v Lokti (pod benzinovou
čerpací stanicí), udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterými
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je upraven postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
zmocňuje
starostu uzavřením smlouvy na opravu některých současných hracích prvků a doplnění nových
hracích prvků za dožilé s původním dodavatelem Tomovy parky Group.
22.

Zmocnění k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasbourgu

Rada města Loket
usnesením č. R239/11/2018
zmocňuje
JUDr. PhDr. Stanislava Balíka k podání stížnosti ve věci Palivového kombinátu s.p. k Evropskému
soudu pro lidská práva ve Strasbourgu.
23.

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Rada města Loket
usnesením č. R240/11/2018
projednala a
schválila
jmenování Evy Krátké Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Městský úřad Loket dle Čl. 37
Nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, s platností od 25. 5. 2018.
24.
Schválení servisní smlouvy č. 02/2018 v souvislosti s obecním nařízení o ochraně
osobních údajů GDPR na softwarový a hardwarový servis, hardwarová podpora a
modernizace informačních systémů v počítačové síti
Rada města Loket
usnesením č. R241/11/2018
projednala a
schválila
znění servisní smlouvy č. 02/2018 upravené v souvislosti s obecním nařízením o ochraně
osobních údajů GDPR na softwarový a hardwarový servis, hardwarová podpora a modernizace
informačních systémů v počítačové síti se společností LUMA Computer, spol. s r.o. a
zmocňuje
starostu podpisem smlouvy.
25.
Jmenování komise pro otevírání a posouzení nabídek na stavební práce
„Rekonstrukce místní komunikace ulice na Vyhlídce, Loket“, „Rekonstrukce sportovní
podlahy v Tělocvičně Loket“ a „Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R242/11/2018
jmenovala
členy komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek na stavební práce „Rekonstrukce místní
komunikace ulice na Vyhlídce, Loket“, „Rekonstrukce sportovní podlahy v Tělocvičně Loket“ a
„Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“:
Luboš Stehlík, Mgr. Petr Zahradníček, Vít Cibuzar a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby informoval jmenované o termínu jednání komise.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta

_______________________________________________________________________________
**********
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.
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