VÝPIS USNESENÍ
z 12. schůze rady města, která se konala dne 30. května 2018
od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města
Lubomír Stehlík – člen rady města

Omluven:

Radek Hejna – člen rady města

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

30. května 2018

Schválení programu 12. schůze rady města dne 30. května 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R243/12/2018
projednala a
schválila
program 12. schůze rady města dne 30. května 2018 takto:
Zahájení
Schválení programu 12. schůze rady města dne 30. května 2018
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Lomnice u Sokolova: 589/4, v k.ú. Vintířov u
Sokolova: 554/28, 554/29, 554/30, 554/31 a 554/32.
5. Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní plocha, zp.
využití: ostatní komunikace o výměře cca 92 m2
6. Přidělení volného bytu č. 12, o velikosti 1+1, v domě s pečovatelskou službou č. p. 556,
Sportovní, Loket
7. Žádost o souhlas se záměrem stavby „IZOLACE OBJEKTU TGM 133“, se vstupem do
komunikace na části p.p.č. 478 před objektem č.p. 133 v ul. T.G. Masaryka, k.ú. Loket
8. Žádost o souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na p.p.č. 210/7, stavba „Oprava
silnice II/209 stan. 11,532 - 11,640 km (ul. Nádražní) a silnice III/635 stan. 6,336 - 6,628 (ul.
ČSA), Loket“, k.ú. Loket
9. Žádost o pronájem 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, vybudování sjezdu,
stavba „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket
10. Návrh ceníku za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení
města Loket č. 3/2005
11. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2018
12. Informace o navýšení odměny z Příkazní smlouvy o správě nemovitostí ze dne 3. 7. 2012
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019
13. Povolení provozu tělocvičny v měsíci červenci 2018
14. Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
15. Dokumenty související se zabezpečením procesů GDPR
16. „STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“
1.
2.
3.
4.
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Část 3. - „Stavební úpravy“
17. Schválení závěru hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“
18. Schválení závěru hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce místní komunikace ulice na Vyhlídce, Loket“
19. Schválení závěru hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně“
20. Partnerství a úhrada režijních nákladů spojených s akcí Karlovarský kraj slaví 100 let
Československé republiky
21. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Loket ZŠ TGM oprava šaten“
22. Žádost o povolení předzahrádky na p.p.č. 100, před č.p. 101/41, k.ú. Loket
23. Pořízení podzemního výklopného rozvaděče pro kulturní akce města Loket
24. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.
Prodej pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket
Odloženo
4.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Lomnice u Sokolova: 589/4, v k.ú. Vintířov
u Sokolova: 554/28, 554/29, 554/30, 554/31 a 554/32.
Rada města Loket
usnesením č. R244/12/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Lomnice u Sokolova: 589/4, ostatní plocha, o výměře
657 m2, v k.ú. Vintířov u Sokolova: 554/28, ostatní plocha, o výměře 15831 m2; 554/29, ostatní
plocha, o výměře 96381 m2; 554/30, ostatní plocha, o výměře 26243 m2; 554/31, ostatní plocha, o
výměře 2648 m2 a 554/32, ostatní plocha, o výměře 10341 m2.
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, záměr zveřejnil
a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s tím, že v čl. II. odst. 2) kupní cena bude 50 Kč/ m2 a smluvní
pokuta v čl. III. odst. 2 bude stanovena ve výši 1milion Kč.
5.
Zveřejnění záměru převodu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní
plocha, zp. využití: ostatní komunikace o výměře cca 92 m2
Odloženo
6.
Přidělení volného bytu č. 12, o velikosti 1+1, v domě s pečovatelskou službou č. p.
556, Sportovní, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R245/12/2018
projednala a
schválila
přidělení bytu č. 12, o velikosti 1+1, v DPS č.p. 556, ul. Sportovní, Loket, paní Věře Křivánkové,
*********, která splňuje podmínky Pravidel pro přidělování bytů v DPS v Lokti, a to na dobu
neurčitou a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o nájmu.
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7.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „IZOLACE OBJEKTU TGM 133“, se vstupem do
komunikace na části p.p.č. 478 před objektem č.p. 133 v ul. T.G. Masaryka, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R246/12/2018
projednala a
schválila
záměr stavby „IZOLACE OBJEKTU TGM 133“, vstup do tělesa místní komunikace IV. třídy č. 2d
na části p.p.č. 478 před objektem č.p. 133, ul. T. G. Masaryka, k.ú. Loket, realizaci opatření
uvedených v „Popisu prací“, výkres SITUACE, ŘEZ, POPIS, číslo výkresu D 1.1.,datum 05/18 a to
Národnímu památkovému ústavu, územnímu pracovišti v Lokti, Loket, Kostelní 81/25 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením s tím, že práce
proběhnou mimo hlavní letní sezonu, nejdříve v měsíci říjnu 2018.
8.
Žádost o souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na p.p.č. 210/7, stavba
„Oprava silnice II/209 stan. 11,532 - 11,640 km (ul. Nádražní) a silnice III/635 stan. 6,336 6,628 (ul. ČSA), Loket“, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R247/12/2018
projednala a
schválila
navrhovaný stavební záměr na p.p.č. 210/7 v k.ú. Loket, nové obruby, část odvodňovacího žlabu z
kamenných kostek, část asfaltu a uložení sdělovacího kabelu (stranovou přeložku), stavba
„Oprava silnice II/209 stan. 11,532 - 11,640 km (ul. Nádražní) a silnice III/635 stan. 6,336 - 6,628
(ul. ČSA) Loket“, k.ú. Loket a to firmě Inplan CZ s.r.o. – dopravní stavby - městské inženýrství,
Karlovy Vary, Majakovského 707/29 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Žádost o pronájem 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, vybudování
sjezdu, stavba „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R248/12/2018
projednala a
schválila
pronájem 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, účel pronájmu: vybudování sjezdu,
stavba „Novostavba RD Loket“ na p.p.č. 388 a p.p.č. 390/2, k.ú. Loket, v souladu s usnesením
č. R211/10/2018 a č. R212/10/2018 ze dne 2. 5. 2018, za cenu podle pravidel města Loket ve výši
1 563 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
Milanovi Pasekovi a paní Jiřině Pasekové, *********, 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.
10.
Návrh ceníku za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle
nařízení města Loket č. 3/2005
Rada města Loket
usnesením č. R249/12/2018
projednala a
schválila
ceník za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků podle nařízení města Loket č.
3/2005.
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11.
Návrh rozpočtového opatření č. 8/2018
Rada města Loket
usnesením č. R250/12/2018
projednala a
schválila
rozpočtové opatření č. 8/2018.
12.
Informace o navýšení odměny z Příkazní smlouvy o správě nemovitostí ze dne 3. 7.
2012 od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019
Rada města Loket
usnesením č. R251/12/2018
projednala a
vzala na vědomí
výši měsíční odměny z Příkazní smlouvy o správě nemovitostí ze dne 3. 7. 2012 na období
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.
13.

Povolení provozu tělocvičny v měsíci červenci 2018

Rada města Loket
usnesením č. R252/12/2018
projednala a
schválila
povolení provozu tělocvičny v měsíci červenci 2018.
14.

Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce

Rada města Loket
usnesením č. R253/12/2018
projednala a
schválila
uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce za škodu způsobenou
porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena zastupitelstva města s limitem
pojistného plnění 5 mil. Kč s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617 a
zmocňuje
starostu podpisem pojistné smlouvy.
15.

Dokumenty související se zabezpečením procesů GDPR

Rada města Loket
usnesením č. R254/12/2018
v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
projednala a
schválila
tyto dokumenty:
 Směrnice č. 1-2018, pro práci s osobními údaji
 Provozní řád IS
 Analýza datové infrastruktury
 Evidence certifikátů
 Pracovní náplň - pověřenec GDPR
 Smlouva o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách sdílení dat
16.
„STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“
Část 3. - „Stavební úpravy“
Rada města Loket

usnesením č. R255/12/2018
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schválila
1) realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v podlimitním režimu na veřejnou
zakázku na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313,
Radniční, Loket“ pro Část 3. - „Stavební úpravy“,
2) zadávací dokumentaci, včetně obchodních podmínek veřejné zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“ pro Část 3. - „Stavební úpravy“ v
předloženém znění,
3) hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“ pro Část 3. „Stavební úpravy“
4) komisi pro otevírání obálek ve složení:
p. Bednář, p. Cibuzar, p. Lojín, p. Zapf, p. Adamec
s náhradníky:
p. Zahradníček, p. Stehlík, p. Hlavsa, p. Hroníček, p. Ungr
5) hodnotící komisi ve složení:
p. Bednář, p. Cibuzar, p. Lojín, p. Zapf, p. Adamec
s náhradníky:
p. Zahradníček, p. Stehlík, p. Hlavsa, p. Hroníček, p. Ungr
Rada města zároveň pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení a hodnocením nabídek.
17.
Schválení závěru hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce sociálního zázemí, MŠ Sportovní Loket“
Rada města Loket
usnesením č. R256/12/2018
projednala
zprávu hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu a
schválila
provedení jednacího řízení bez uveřejnění na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sociálního
zázemí, MŠ Sportovní Loket“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby usnesení realizoval.
18.
Schválení závěru hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce místní komunikace ulice na Vyhlídce, Loket“
Odloženo
19.
Schválení závěru hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně“
Rada města Loket
usnesením č. R257/12/2018
projednala a
schválila
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovní
podlahy v tělocvičně“ firmu ROYALTECH s. r. o., Pardubice, Fáblovka 404, za cenu 725 830,00 Kč
bez DPH a
pověřuje
vedoucího odboru majetku města, aby připravil smlouvu o dílo v souladu s usnesením a starostu
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města jejím podpisem.
20.
Partnerství a úhrada režijních nákladů spojených s akcí Karlovarský kraj slaví 100 let
Československé republiky.
Rada města Loket
usnesením č. R258/12/2018
projednala a
doporučuje
LML, s.r.o. poskytnout pořadatelům akce Karlovarský kraj slaví 100 let Československé republiky
přírodní divadlo včetně vyznačené plochy za účelem vybudování tržiště.
21.

Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu „Loket ZŠ TGM oprava šaten“

Rada města Loket
usnesením č. R259/12/2018
projednala a
schválila
zhotovitelem zakázky „Loket ZŠ TGM oprava šaten“ firmu Pavel Radaušer, Loket
za cenu 379.781,- 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.
22.

Žádost o povolení předzahrádky na p.p.č. 100, před č.p. 101/41, k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R260/12/2018
projednala a
schválila
panu Mario Šoltýsovi, Restaurant Atmosféra, Loket, T. G. Masaryka 112/59, užívání veřejného
prostranství, umístění předzahrádky o rozměrech 4,50 m x 2,5 m, na místní komunikaci III. třídy č.
7c, p.p.č. 100 - dřevěnou konstrukci, kované zábradlí 1,2 m vysoké, u nebytového prostoru (mini
kavárny) v domě č.p. 101/41, na období od 1. 6. 2018 do 15. 10. 2018 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
23.

Pořízení podzemního výklopného rozvaděče

Rada města Loket
usnesením č. R261/12/2018
projednala a
schválila
pořízení podzemního výklopného rozvaděče pro kulturní akce města Loket.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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