VÝPIS USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 28. 6. 2018
od 15:00 do 17:28 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket

Přítomno:

14 členů zastupitelstva

Omluveni:

Ing. Mgr. Petr Adamec

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

29. 6. 2018

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z85/4/2018
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
pana Zdeňka Demetera a pana Romana Moravce
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z86/4/2018
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr. Gertu Míkovou.
Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z87/4/2018
projednalo a
schválilo
program 4. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m 2, k.ú.
Loket
5. Prodej pozemku p. č. 603/2, zahrada, o výměře 631 m2, k.ú. Loket
6. Revokace usnesení č. Z78/3/2018 ze dne 17. 5. 2018
7. Nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře
5584 m2 v k.ú. Loket dle GP č. 1499-5800/2017 směnnou smlouvou
8. Prodej 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
9. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 882/1, trvalý travní porost, o výměře 3055 m 2 v k.ú.
Loket od Státního pozemkového úřadu
10. Diskuse
1.
2.
3.
4.
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11. 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
12. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 1.
2018 do 31. 5. 2018
13. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018
14. Jmenování členů správní rady společnosti HRAD LOKET o.p.s.
15. Různé
Závěr
3.

Kontrola usnesení

4.
Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m2,
k.ú. Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z88/4/2018
projednalo a
schválilo
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 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření kupní smlouvy.
5.

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

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z89/4/2018
projednalo a
schválilo
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.
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.

Revokace usnesení č. Z78/3/2018 ze dne 17. 5. 2018

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z90/4/2018
revokuje
usnesení č. Z78/3/2018 ze dne 17. 5. 2018, kterým bylo schváleno 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 1499-5800/2017 ve vlastnictví města Loket.
7.
Nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl.,
o výměře 5584 m2 v k.ú. Loket dle GP č. 1499-5800/2017 směnnou smlouvou
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Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z91/4/2018
projednalo a
schválilo
nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře 5584 m 2,
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 1499-5800/2017 ve
vlastnictví města Loket a zatížení pozemku p. č. 693/1 věcným břemenem přístupu na
pozemek p. č. 693/2 ve prospěch TJ Loket a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření směnné smlouvy.
8.
Prodej 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.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z92/4/2018
projednalo a
schválilo
prodej pozemků v k.ú. Lomnice u Sokolova: 589/4, ostatní plocha, o výměře 657 m 2, 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 Sokolovské uhelné,
právnímu nástupci, a.s. na základě Smlouvy 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
1 milion Kč a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
9.
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 882/1, trvalý travní porost, o výměře 3055 m2
v k.ú. Loket od Státního pozemkového úřadu
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z93/4/2018
projednalo a
schválilo
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 882/1, trvalý travní porost, o výměře 3055 m 2 v k.ú. Loket,
městem Loket od Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, odloučené pracoviště Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
10.

Diskuse

11.
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
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a

usnesením Z94/4/2018
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schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 100 000 Kč na
regeneraci nemovitosti na území MPR Loket, která není kulturní památkou, účel dotace:
„Obnova a nátěr fasády, vstupních dveří a související práce“ – nemovitost č.p. 126, T. G.
Masaryka, Loket, vlastníkům Bc. Jakubu Fajtovi, ********** a Barboře Saukové, **********, a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
12.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 1. 2018 do 31. 5. 2018
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z95/4/2018
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtová opatření č. 2/2018, 3/2018, 5/2018, 6/2018 a 8/2018 schválená Radou města
Loket v období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018.

13.

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018

Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
rozpočtové opatření č. 9/2018.
14.

usnesením Z96/4/2018

Jmenování členů správní rady společnosti HRAD LOKET o.p.s.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z97/4/2018
jmenuje
členy správní rady společnosti HRAD LOKET o.p.s.:
1. Ing. Pavla Berana, **********, s účinností od 2. 7. 2018
2. p. Pavla Karáska, **********, s účinností od 2. 7. 2018.
…..………………………………………………………………………………………………………..
Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva města Loket jsou k dispozici na webu:
https://www.youtube.com/channel/UCM5pklRdecCL-LxhE3FvvuQ

V Lokti dne _______________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

_____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

_____________________
Zdeněk Demeter

_____________________
Roman Moravec
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