VÝPIS USNESENÍ
z 13. schůze rady města, která se konala dne 13. června 2018
od 09:00 hodin do 10:15 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Lubomír Stehlík – člen rady města

Omluven:

Radek Hejna – člen rady města
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

13. června 2018

Schválení programu 13. schůze rady města dne 13. června 2018

1.

Rada města Loket
usnesením č. R262/13/2018
projednala a
schválila
program 13. schůze rady města dne 13. června 2018 takto:
Zahájení
Schválení programu 13. schůze rady města dne 13. června 2018
Kontrola usnesení
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 972/2, 972/3 a 972/61 v k.ú. Loket
Dodatek č. 17 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi
městem Loket a společností Loketské městské lesy s.r.o
5. Žádost o umístění dvou zpomalovacích prahů na místní komunikaci III. třídy č. 61c a 62c,
p.p.č. 519/1 a p.p.č. 1007, k.ú. Loket
6. Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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
7. Žádost o stanovisko ke stavbě „Mírová, p.p.č. 150/1 a 150/2 Výstavba komunikací a inž. sítí
pro 6RD“, k.ú. Mírová
8. Žádost o souhlas s rozšířením zpevněné plochy (sjezd), zhotovené na části p.p.č. 499/1 a
s úpravou textu smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty, k.ú. Loket
9. Schválení smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení čís.
povinného US/32…./HS/2018, na p.p.č. 266/1, p.p.č. 210/4, p.p.č. 210/2, p.p.č. 500/1, k.ú.
Loket, stavba řadu dešťové kanalizace a přípojek umístěných na silničních pozemcích
silnice II. třídy č. 209 a III. třídy č. 00635, k.ú. Loket
10. Schválení smlouvy o dílo Celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní a Lužná - Loket
nad Ohří
11. Schválení výzvy a návrhu zadávací dokumentace na stavbu „Loket – oprava silnice II/209
Nádražní ulice a oprava silnice III/0635 ulice ČSA, Dešťová kanalizace a Výměna
splaškové kanalizace“ v souladu se smlouvou o společném postupu zadavatelů 1. Město
Loket a 2. Sokolovská vodárenská s.r.o.
1.
2.
3.
4.
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12. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na regeneraci
nemovitosti na území MPR Loket, která není kulturní památkou – č.p. 126. T. G. Masaryka,
Loket
13. Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2018
14. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018
15. Loket, Tyršovo náměstí, p. p. č. 114/2, k. ú. Loket - záměr do Územního plánu Loket
16. Bezplatné poskytnutí prostoru amfiteátru v Lokti
17. Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2, k.ú. Loket
18. Pacht pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket
19. Prodej pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket
20. Různé
Závěr
2.

Kontrola usnesení

3.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 972/2, 972/3 a 972/61 v k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R263/13/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 972/2, ostatní plocha o výměře 1072 m2, 972/3,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 a 972/61, trvalý travní porost o výměře 141 m2 v k.ú.
Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby záměr zveřejnil.
4.
Dodatek č. 17 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. R264/13/2018
projednala a
schválila
dodatek č. 17 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21. 1. 2015 uzavřené mezi městem Loket
a společností Loketské městské lesy s.r.o. a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření dodatku.
5.
Žádost o umístění dvou zpomalovacích prahů na místní komunikaci III. třídy č. 61c a
62c, p.p.č. 519/1 a p.p.č. 1007, k.ú. Loket
Odloženo.
6.
Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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. R265/13/2018
projednala a
schválila
pronájem části p.p.č. 487/1 druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň o výměře 293 m2 – pro
přístup na stavbu, části p.p.č. 487/1 druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň o výměře 300 m 2 –
pro průchod vodácké veřejnosti (viz situace) a části p.p.č. 264/12 druh pozemku ostatní plocha,
využití dráha o výměře 400 m2 – na zařízení staveniště, na realizaci stavby „Jez Loket dolní –
rekonstrukce jezu“ a „MVE Loket – oprava zdi přívodního kanálu“, vše v k.ú. Loket, s nájemní
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dobou na dobu realizace stavby od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019, v souladu s usnesením
R478/29/2017 ze dne 15. 11. 2017, za cenu podle pravidel města Loket ve výši 13 647 Kč/rok a to
Povodí Ohře, s.p., Chomutov, Bezručova 4219 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření nájemní smlouvy.
7.
Žádost o stanovisko ke stavbě „Mírová, ppč. 150/1 a 150/2 Výstavba komunikací a
inž. sítí pro 6RD“, k.ú. Mírová
Rada města Loket
usnesením č. R266/13/2018
projednala a
schválila
zveřejnění záměru převodu pozemku parc. č. 149/4 druh pozemku ostatní plocha, využití silnice o
výměře 80 m2 v k.ú. a obci Mírová a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil zveřejnění záměru převodu pozemku.
8.
Žádost o souhlas s rozšířením zpevněné plochy (sjezd), zhotovené na části p.p.č.
499/1 a s úpravou textu smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R267/13/2018
projednala a
schválila
paní Petře Viterové, **********,
a) rozšíření zpevněné plochy (sjezdu) zhotovené na části p.p.č. 499/1, výměru 51 m2, v prostoru
před p.p.č. 554/1 a p.p.č. 553/3, v k.ú. Loket s tím, že požaduje po žadatelce doplacení
místního poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 4 620 Kč,
b) odstranění části textu z vlastní Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti cesty - čl. III. odst. 3.6
„že na sjezdu nebude parkovat motorovými vozidly ani jej jinak takto obdobně využívat“ a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
9.
Schválení smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení čís.
povinného US/32…./HS/2018, na p.p.č. 266/1, p.p.č. 210/4, p.p.č. 210/2, p.p.č. 500/1, k.ú.
Loket, stavba řadu dešťové kanalizace a přípojek umístěných na silničních pozemcích
silnice II. třídy č. 209 a III. třídy č. 00635, k.ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R268/13/2018
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení čís. povinného
US/32…./HS/2018, na p.p.č. 266/1, p.p.č. 210/4, p.p.č. 210/2, p.p.č. 500/1, k.ú. Loket, na stavbu
řadu dešťové kanalizace a přípojek umístěných na silničních pozemcích silnice II. třídy č. 209 a III.
třídy č. 00635, mezi smluvními stranami - oprávněný: Město Loket, se sídlem Loket, T. G.
Masaryka 1/69, povinný: Karlovarský kraj, se sídlem: Karlovy Vary Dvory, Závodní 353/88,
zastoupený na základě plné moci svojí příspěvkovou organizací Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem: Sokolov, Chebská 282, jednorázovou
finanční náhradu ve výši 165 758 Kč a příslušné DPH s tím, že město Loket požádá o odpuštění
nebo snížení ceny a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
10.
Schválení smlouvy o dílo Celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní a Lužná Loket nad Ohří
Rada města Loket

usnesením č. R269/13/2018
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projednala a
schválila
uzavření smlouvy o dílo Celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní a Lužná - Loket nad Ohří,
objednatel: Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, Loket; zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na
Bělidle 198/21 a to za cenu 1 287 837 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
11.
Schválení návrhu zadávací dokumentace na stavbu „Loket – oprava silnice II/209
Nádražní ulice a oprava silnice III/0635 ulice ČSA, Dešťová kanalizace a Výměna splaškové
kanalizace“ v souladu se smlouvou o společném postupu zadavatelů 1. Město Loket a 2.
Sokolovská vodárenská s.r.o.
Rada města Loket
usnesením č. R270/13/2018
projednala a
schválila
znění zadávací dokumentace na stavbu „Loket – oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava
silnice III/0635 ulice ČSA, Dešťová kanalizace a Výměna splaškové kanalizace“ v souladu se
smlouvou o společném postupu zadavatelů 1. Město Loket a 2. Sokolovská vodárenská s.r.o. a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby informoval zadavatele č. 2 Sokolovskou vodárenskou s.r.o.
12. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na
regeneraci nemovitosti na území MPR Loket, která není kulturní památkou – č.p. 126. T. G.
Masaryka, Loket
Rada města Loket
usnesením č. R271/13/2018
projednala
žádost vlastníků objektu č.p. 126, ul. T. G. Masaryka, Loket, Bc. Jakuba Fajta, ********** a Barbory
Saukové, **********, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na
regeneraci nemovitosti na území MPR Loket, která není kulturní památkou, účel dotace: „Obnova
a nátěr fasády, vstupních dveří a související práce“ a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
poskytnutí dotace z rozpočtu města Loket ve výši 100.000 Kč.
13.

Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2018

Rada města Loket
usnesením č. R272/13/2018
projednala a
vzala na vědomí
plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2018.
14.

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018

Rada města Loket
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit rozpočtové opatření č. 9/2018.
15.

usnesením č. R273/13/2018

Loket, Tyršovo náměstí, p. p. č. 114/2, k. ú. Loket - záměr do Územního plánu Loket

Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R274/13/2018
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návrh pana Karla Smolíka na začlenění části pozemku parc. č. 114/2 k.ú. a obec Loket dle
přiloženého snímku z katastrální mapy do plochy „SC smíšené obytné - v centrech měst“.
16.
Bezplatné poskytnutí prostoru amfiteátru v Lokti
Odloženo.
17.
Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2, k.ú.
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R275/13/2018
projednala a
doporučuje
Zastupitelstvu města Loket
schválit
prodej pozemku p. č. 982/19, lesní pozemek, o výměře 1591 m2 v k.ú. Loket panu Petru Fialovi za
kupní cenu 257 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.
18.

Pacht pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2 v k.ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R276/13/2018
projednala a
schválila
pacht pozemku p. č. 513/10, zahrada o výměře 286 m2 v k.ú. Loket panu Zdeňku Fišerovi za cenu
18,- Kč/m2/rok, tj. celkem 5.148 Kč za rok s tím, že nájemné bude každoročně upravováno o
průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření pachtu.
19.

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

Rada města Loket
usnesením č. R277/13/2018
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 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, tj. např. cenu
za znalecký posudek, 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.

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta
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