ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 6. 2. 2020
od 16:00 do 17:27 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice v Lokti
Přítomno:

13 členů zastupitelstva, Karel Smolík – od 16:53 (bod č. 15)

Omluveni:

Mgr. Bc. Martin Stark, Robert Picka

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

7. 2. 2020

Zahájení zasedání Zastupitelstva města Loket
Zasedání Zastupitelstva města Loket zahájil starosta města Ing. Mgr. Petr Adamec, který
přivítal všechny přítomné.
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 12. 12. 2019 byl řádně ověřen, námitky
proti němu nebyly vzneseny.
Počet přítomných v době zahájení činil 12 členů zastupitelstva, starosta města prohlásil
zasedání zastupitelstva města za usnášeníschopné.
1.

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Starosta Ing. Mgr. Petr Adamec navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr.
Petra Zahradníčka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr. Petra Zahradníčka.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Starosta Ing. Mgr. Petr Adamec navrhl členy návrhové komise Bc. Kláru Rozsypalovou a
Jana Smolíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Bc. Kláru Rozsypalovou a Jana Smolíka.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 1. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Prodej lesního pozemku p. č. 857/5, o výměře 326 m2 dle geometrického plánu č.
455-5639/2019 v k.ú. Tatrovice
5. Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí
6. Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 5. 2017
7. Nabytí pozemku p. č. 1210/2, lesní pozemek, o výměře 44 m2 v k.ú. Nové Sedlo
u Lokte od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
8. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 12.
2019 do 31. 12. 2019
9. Čerpání úvěru na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti
10. Diskuse
11. Změna stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ a schválení nové
zakladatelské smlouvy svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“
12. Slavkovská dráha - Žádost o obnovu úseku regionální trati č. 144 mezi Horním
Slavkovem - Kounicí a Loktem předměstí
13. Žádost o podporu z IROP na akci “Dopravní terminál Loket – Nádražní ul.“
14. Jmenování člena správní rady o.p.s. HRAD Loket
15. Jmenování členů dozorčí rady o.p.s. HRAD Loket
16. Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3. –
„Stavební úpravy“ – informace
17. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr
Hlasování:

3.

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Kontrola usnesení

4.
Prodej lesního pozemku p. č. 857/5, o výměře 326 m2 dle geometrického plánu
č. 455-5639/2019 v k.ú. Tatrovice
Příloha k bodu č. 4.1: Žádost
Příloha k bodu č. 4.2: Situace
Příloha k bodu č. 4.3: Vyjádření LML s.r.o.
Příloha k bodu č. 4.4: SÚ Chodov - Souhlas s dělením pozemku č.j. OSÚ/13629/2019/RE
Příloha k bodu č. 4.5: Město Sokolov - souhlas s dělením les. poz. MUSO/97418/2019/OŽP/
JAMU
Příloha k bodu č. 4.6: ZP č. 380/2/12/2019 ze dne 30. 12. 2019
Paní **********, žádá o prodej části lesního pozemku p. č. 857/3, části, které bylo GP č. 4555639/2019 přiděleno nové parcelní číslo 857/5 o výměře 326 m2 v k.ú. Tatrovice. Paní
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********** nabyla do svého vlastnictví pozemek p. č. st. 89, jehož součástí je stavba s č.p. 98
a uvádí, že si podala žádost u LČR s.p. o odkoupení celého sousedního pozemku 857/2.
Koupí části pozemku p. č. 857/3 by si chtěla zajistit klidné okolí domu, volný pohyb a pečovat
o uvedenou část. Pozemek 857/3 mají v pachtu LML s.r.o. a souhlasí s prodejem uvedené
části pozemku. Rada města doporučuje ke schválení.
Za účelem kupní ceny byl vyhotoven znalecký posudek č. 380/2/12/2019 ze dne 30. 12. 019,
kdy za p. p. č. 857/5 cena zjištěná činí 11.620 Kč a cena obvyklá činí 16.300 Kč.
Zveřejněno od 25. 6. 2019 do 11. 7. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej části lesního pozemku p. č. 857/3, které bylo GP č. 455-5639/2019 přiděleno nové
parcelní číslo 857/5, o výměře 326 m2 v k.ú. Tatrovice, paní **********, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 380/2/12/2019 ze dne 30. 12. 2019, která činí 16.300
Kč (cena obvyklá) s tím, že jako strana kupující uhradí trvalé odnětí předmětné části
pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a další náklady spojené
s prodejem (př. návrh na vklad práva 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 též strana kupující a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

5.
Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí
Příloha k bodu č. 5.1: Žádost o prodej
Příloha k bodu č. 5.2: Situace
Státní podnik DIAMO, IČ 00002739, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, odštěpný
závod Správa uranových ložisek, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram, žádá o prodej
pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí. Na uvedených
pozemcích je postavena čistírna důlních vod, která je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit
pro DIAMO, státní podnik. Vzhledem k rozdílnému vlastnickému režimu stavby a pozemků
žádají o možnost odkoupení za cenu zjištěnou určenou znaleckým posudkem. Jako státní
podnik jsou limitováni zákonem č. 77/1997 Sb. (o státním podniku), pokud jde o kupní cenu
při nabývání nemovitých věcí. Rada města doporučuje prodej schválit.
Zveřejněno od 12. 12. 2019 do 30. 12. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemků p. č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 269 m2, st. 125,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 238 m2, st. 126, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 126 m2 st. 127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m2 a č. 466/4, ostatní
plocha, o výměře 2646 m2, vše v k.ú. Nadlesí, státnímu podniku DIAMO, IČ 00002739, se
sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, odštěpný závod Správa uranových ložisek, 28.
října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram, za kupní cenu ve výši 411.320 Kč (cena zjištěná)
stanovenou znaleckým posudkem č. 381/1/12/2019 ze dne 30. 12. 2019 a k tomu DPH,
pokud tento převod této dani podléhá, za podmínky, že bude uhrazena celá kupní cena vč.
případné DPH na účet města před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a
budou vyrovnány dluhy vůči městu, včetně soudně uplatněných nákladů (tj. výše
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bezdůvodného obohacení podle podané žaloby a jejího rozšíření) a dále kupující nese
všechny náklady spojené s převodem a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

6.
Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 5. 2017
Příloha k bodu č. 6.1: Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Příloha k bodu č. 6.2: Dopis č.j. OSM/14623/2019/Ma
Příloha k bodu č. 6.3: GP č. 2571-165/2018
Příloha k bodu č. 6.4: Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Město Chodov na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Chodov a městem Loket ze dne 4. 5. 2017 dopisem č.j. OSM/14623/2019/Ma sděluje, že
stavba chodníku ve Vintířovské ulici v Chodově nezasahuje do pozemků p.č. 2479/1
a 2479/4, k.ú. Chodov. Jako přílohu předkládají GP č. 2571-165/2018 (pro město Loket list č.
4) a dále Dohodu o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Rada města doporučuje
schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
Dohodu o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která bude uzavřena mezi městem
Chodov a městem Loket a kterou se ruší Smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne
4. 5. 2017 uzavřená na základě usnesení Zastupitelstva města Loket č. Z6/1/2017 dne 16.
2. 2017 a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření dohody.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

7.
Nabytí pozemku p. č. 1210/2, lesní pozemek, o výměře 44 m2 v k.ú. Nové Sedlo
u Lokte od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
Příloha k bodu č. 7.1: KSÚS KK – nabídka
Příloha k bodu č. 7.2: situace
Příloha k bodu č. 7.3: Vyjádření LML s.r.o.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ 70947023,
Chebská 282, Sokolov, nabízí městu Loket pozemek p. č. 1210/2, lesní pozemek, o výměře
44 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, formou bezúplatného převodu. Pozemek se nachází při
dálnici D6 v sousedství pozemků Lesů České republiky, s.p. a v sousedství p.p.č. 1210/8 ve
vlastnictví města Loket, který má v nájmu ISSO spol. s r.o. Loketské městské lesy nemají o
tento pozemek zájem, neboť nabízený lesní pozemek nesousedí přímo s propachtovanými
lesními pozemky. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
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nabytí pozemku p. č. 1210/2, lesní pozemek, o výměře 44 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte,
formou bezúplatného převodu, od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace, IČ 70947023, Chebská 282, Sokolov a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy.
Hlasování:

pro 0

proti 9

zdržel se 3

Usnesení NESCHVÁLENO

8.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 12. 2019 do 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 21/2019, schváleno radou města Loket dne 11. 12. 2019, usnesení
č. R615/35/2019.
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Zákonná rezerva rozpočtu města dle ustanovení § 25
zákona 240/2000 Sb., na krizové situace
Pitná voda; čerpání rezervy rozpočtu města na krizové
situace
Příjem a převod finančních prostředků dotace MŠMT
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty
využívající zjednodušené vykazování; příjemce dotace
Základní škola Loket, okres Sokolov
Dům s pečovatelskou službou; opravy a udržování
Dům s pečovatelskou službou; elektrická energie
Vodní hospodářství a životní prostředí; sankční platby
přijaté od jiných subjektů
Příjem z inzerce v Loketských listech
Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa
Zábor veřejného prostranství
Ostatní nedaňové příjmy; přijaté vratky dotací z roku 2018
Ostatní nedaňové příjmy; sankční platby přijaté od jiných
subjektů
Ostatní nedaňové příjmy; přijaté pojistné náhrady
Ostatní nedaňové příjmy; náklady řízení

Výdaje v tis. Kč
-65,00
65,00

720,56

720,56
-5,00
5,00

10,00
2,50
16,30
1 430,00
1,54
15,00
10,50
4,20

rozpočtové změny celkem

2 210,60

720,56

Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování

120 770,31

131 192,42

Rozpočtové opatření č. 22/2019, schváleno Radou města Loket dne 20. 12. 2019, usnesení
č. R634/36/2019.
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na
40,00
rekonstrukci zdiva kostela sv. Mikuláše
Spoluúčasti města k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje
na rekonstrukci zdiva kostela sv. Mikuláše
Správa MěÚ; ostatní služby
Správa MěÚ; právní služby
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby;
56,63
oprava propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce

Výdaje v tis. Kč
40,00
16,00
20,00
-20,00
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Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení stavby;
Mateřská škola Sportovní ul., rekonstrukce sociálního 81,19
zázemí
rozpočtové změny celkem

177,82

56,00

Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování

120 948,13

131 248,42

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 21/2019 a 22/2019 schválené Radou města Loket v období od 1. 12.
2019 do 31. 12. 2019.
Hlasování:
9.

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Čerpání úvěru na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti

Dle Smlouvy o úvěru 99020178455 ze dne 27. 3. 2018 je vymezeno použití úvěru výhradně
na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti a na další investiční akce města uvedené ve
strategickém plánu města.
Ve schváleném rozpočtu města Loket na rok 2020 je zapojeno financování rozpočtu
z poskytnutého úvěru Komerční bankou a.s. ve výši 60 000 000 Kč.
Výše úvěru dle Smlouvy o úvěru 99020178455
Čerpání úvěru k 31. 12. 2019
Splátky úvěru k 31. 12. 2019
Zůstatek jistiny k 31. 12. 2019
Zůstatek nevyčerpaného úvěru k 31. 12. 2019

100 000 000,00 Kč
37 349 350,72 Kč
5 196 000,00 Kč
32 153 350,72 Kč
62 650 649,28 Kč

Ukončení čerpání úvěru je stanoveno ve Smlouvě o úvěru k 31. 3. 2021.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket čerpat v roce 2020 poskytnutý
úvěr výhradně na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti v maximální výši 60 000 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
čerpání poskytnutého úvěru Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha, IČ:
45317054 v roce 2020 výhradně na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti v maximální
výši 60 000 000 Kč.
Hlasování:
10.

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Diskuse

11.
Změna stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ a schválení nové
zakladatelské smlouvy svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“
Příloha k bodu č. 11.1: Stanovy svazku
Příloha k bodu č. 11.2: Zakladatelská smlouva svazku obcí
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Na prosincovém jednání odsouhlasila rada svazku nové úplné znění stanov s podstatnou
změnou týkající se výše příspěvků. Zároveň byla schválena nová zakladatelská listina,
kterou se do Mikroregionu vrací obec Těšovice. Pro dokončení legislativního procesu a
zajištění platnosti obou těchto úkonů je nezbytné nechat projednat a schválit stanovy a
zakladatelskou listinu zastupitelstvy všech obcí Mikroregionu a to právě v tomto zde
uvedeném pořadí, protože jedno navazuje na druhé.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
změnu stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ v úplném znění, které bylo
schválené radou „Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10. 12. 2019 a
pověřuje
starostu města podpisem stanov.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
novou zakladatelskou smlouvu svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“, která byla
schválená radou „Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10. 12. 2019, a kterou do
„Mikroregionu Sokolov – východ“ přistupuje obec Těšovice a
pověřuje
starostu města podpisem nové zakladatelské smlouvy.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

12.
Slavkovská dráha - Žádost o obnovu úseku regionální trati č. 144 mezi Horním
Slavkovem - Kounicí a Loktem předměstí
Příloha k bodu č. 12: Informace ke Slavkovské dráze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
žádost, kterou město Loket žádá provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní
organizace, o urychlenou obnovu zbývajícího dlouhodobě vyloučeného úseku regionální trati
č. 144 mezi Horním Slavkovem - Kounicí a Loktem předměstí. Povinnost udržovat
provozuschopnost dráhy je jejímu provozovateli stanovena § 20 zákona č. 266/94 Sb.,
zákona o drahách.
Absence pravidelného železničního spojení v rámci základní dopravní obslužnosti v tomto
úseku je velkým handicapem jak pro pravidelné dojíždění občanů do zaměstnání, škol,
k lékařům a do úřadů, tak i pro rozvoj turistického ruchu v centrální oblasti Slavkovského
lesa. Současně obnovou železnice dojde ke snížení provozu zejména nákladní dopravy na
silnicích v regionu.
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 3

Usnesení SCHVÁLENO
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13.
Žádost o podporu z IROP na akci “Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice“
Příloha k bodu č. 13: Kumulativní rozpočet projektu
Jedná se o žádost o poskytnutí dotace na výstavbu dopravního terminálu (automobilová,
vlaková, autobusová a cyklodoprava) u vlakového nádraží (více než 50 parkovacích míst pro
OA) včetně komunikace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a autobusového zálivu,
místa pro cyklisty a rekonstrukci stávající autobusové zastávky. V rozpočtu města nejsou
v současné době vyčleněny finanční prostředky na tuto akci. K úpravě rozpočtu dojde poté,
co bude zakázka vysoutěžena a dle výsledku podání žádosti o finanční prostředky.
Na přelomu ledna a února 2020 by měla být zveřejněna výzva Integrovaného plánu rozvoje
území Karlovy Vary na možnost podání projektového záměru do výzvy, která bude
vyhlášena v rámci 51. výzvy IROP.
Výzva by měla být vyhlášena s alokací 35 mil Kč.
Vyhlašovatel výzvy město Karlovy Vary (řídící výbor IPRÚ) je seznámen s plánovaným
záměrem města Loket podat tuto žádost a je připraven žádost podpořit vydáním Souladu se
Strategií IPRÚ.
Záměr města byl současně projednán s pracovníky CRR a technicky připraven tak, aby
odpovídal všem požadavkům výzvy č. 51.
Celkové náklady projektu (dle kumul. Rozpočtu viz příloha):
Celkové zp. náklady
15 427 627,95 Kč vč. DPH
Dotace (85%ERDF+ 5% SR)
13 884 865,15 vč. DPH
Vlastní podíl (10%)
1 542 762,79 vč. DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
podání žádosti o podporu z integrovaného regionálního operačního programu
„Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary - IPRÚ“ na akci “Dopravní
terminál Loket – Nádražní ulice“ s tím, že předpokládané maximální náklady projektu jsou
15,5 mil. Kč, výše dotace z uznatelných nákladů činí (ERDF+SR) 90 % a vlastní podíl
žadatele 10 % nákladů a
pověřuje
starostu města podáním žádosti.
Hlasování:

14.

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Jmenování člena správní rady o.p.s. HRAD Loket

Člen správní rady Pavel Karásek podal dne 7. 1. 2020 rezignaci na členství ve správní radě.
Na základě této rezignace je třeba dovolit člena správní rady tak, aby byl počet členů správní
rady v souladu se zakládací listinou a to dělitelné třemi a minimální počet členů 3. Počet
členů správní rady zůstává shodný jako v předchozích obdobích, tj. 6. Na člena správní rady
je navržen Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
jmenuje
člena správní rady společnosti HRAD Loket o.p.s. Mons. Dr. Jiřího Majkova, ICD., **********.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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Jmenování členů dozorčí rady o.p.s. HRAD Loket

15.

Členové dozorčí rady o.p.s. PhDr. Vladimír Vlasák a Jana Kejšarová podali dne 9. 1. 2020,
resp. 15. 1. 2020, rezignaci na funkci členství v dozorčí radě. Na základě této rezignace je
třeba dovolit členy dozorčí rady. Dle zakládací listiny HRAD Loket o.p.s. má dozorčí rada tři
členy. Počet členů zůstává shodný. Na členy dozorčí rady jsou navrženi Ing. Michaela
Weinlichová (úředník odboru výstavby a ŽP H. Slavkov) a Ing. Bc. et Bc. Hana Hornová
(účetní a daňové poradenství).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
jmenuje
členy dozorčí rady společnosti HRAD Loket o.p.s:
 Ing. Michaelu Weinlichovou, **********
 Ing. Bc. et Bc. Hanu Hornovou, **********.
Zastupitel Mgr. Petr Zahradníček navrhl jako člena dozorčí rady pana Jakuba Tichého, který
s nominací souhlasí, poté přednesl následující protinávrh usnesení, o kterém zastupitelé
hlasovali:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
jmenuje
členy dozorčí rady společnosti HRAD Loket o.p.s:
 Ing. Michaelu Weinlichovou
 Jakuba Tichého
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

16.
Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3.
– „Stavební úpravy“ – informace
-

je zpracován aktualizovaný Restaurátorský průzkum a záměr na fasádu objektu
je předložen aktuální RZP opravy fasády (maximální rozsah)
probíhají zednické práce v různých prostorách objektu (podlahy, omítky, atd.)
připravuje se prostor pro instalaci nového schodiště do podkroví
probíhají práce SDK konstrukcí (podhledy, příčky)
probíhají elektromontážní práce
instaluje se vzduchotechnika
vyrábí se dřevěné schodiště do podkroví
byl zpracován návrh úpravy venkovních ploch

Financování stavby probíhá v souladu s přijatými dodatky. Zatím není dořešen Změnový list
č. 1 (výkopy a odvětrání) v hodnotě 1 461 126,76 Kč, Změnový list č. 11 v hodnotě
-880 739,19 Kč (změny související se změnou stavby před jejím dokončením), Změnový list
č. 12 v hodnotě 4 536 571,31 Kč (fasáda) a Změnový list č. 15 v hodnotě 1 491 033,28 Kč
(restaurátorské práce).
Předpokládám, že i když dojde ke snížení požadavků na vícepráce, tak cena stavby
přesáhne původní hodnotu.
Už v tuto chvíli připravujeme podklady pro vybavení sálů jako je osvětlení, nábytek, ozvučení
sálů a audio a video technika. Vlastní stavba bude ukončena, a nic nenasvědčuje tomu, že
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by termín ukončení musel být posunut, v březnu příštího roku. Je třeba mít na paměti, že
vybavení, které bude řádově v milionech korun, a případné navýšení rozpočtu stavby již
nebudeme moci financovat z úvěru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
informaci o aktuálním stavu stavebních prací na Dvoraně v Lokti.
Hlasování:

17.

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Různé
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z1/1/2020
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr. Petra Zahradníčka.
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Bc. Kláru Rozsypalovou a Jana Smolíka.

usnesením Z2/1/2020

Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z3/1/2020
projednalo a
schválilo
program 1. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Prodej lesního pozemku p. č. 857/5, o výměře 326 m2 dle geometrického plánu č.
455-5639/2019 v k.ú. Tatrovice
5. Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí
6. Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 5. 2017
7. Nabytí pozemku p. č. 1210/2, lesní pozemek, o výměře 44 m2 v k.ú. Nové Sedlo
u Lokte od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
8. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 12.
2019 do 31. 12. 2019
9. Čerpání úvěru na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti
10. Diskuse
11. Změna stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ a schválení nové
zakladatelské smlouvy svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“
12. Slavkovská dráha - Žádost o obnovu úseku regionální trati č. 144 mezi Horním
Slavkovem - Kounicí a Loktem předměstí
13. Žádost o podporu z IROP na akci “Dopravní terminál Loket – Nádražní ul.“
14. Jmenování člena správní rady o.p.s. HRAD Loket
15. Jmenování členů dozorčí rady o.p.s. HRAD Loket
16. Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3. –
„Stavební úpravy“ – informace
17. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr
3.

Kontrola usnesení
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4.
Prodej lesního pozemku p. č. 857/5, o výměře 326 m2 dle geometrického plánu
č. 455-5639/2019 v k.ú. Tatrovice
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z4/1/2020
projednalo a
schválilo
prodej části lesního pozemku p. č. 857/3, které bylo GP č. 455-5639/2019 přiděleno nové
parcelní číslo 857/5, o výměře 326 m2 v k.ú. Tatrovice, paní **********, za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 380/2/12/2019 ze dne 30. 12. 2019, která činí 16.300
Kč (cena obvyklá) s tím, že jako strana kupující uhradí trvalé odnětí předmětné části
pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a další náklady spojené
s prodejem (př. návrh na vklad práva 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 též strana kupující a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření kupní smlouvy.
5.

Prodej pozemků p. č. st. 124, st. 125, st. 126, st. 127 a č. 466/4 v k.ú. Nadlesí

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z5/1/2020
projednalo a
schválilo
prodej pozemků p. č. st. 124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 269 m2, st. 125,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 238 m2, st. 126, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 126 m2 st. 127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m2 a č. 466/4, ostatní
plocha, o výměře 2646 m2, vše v k.ú. Nadlesí, státnímu podniku DIAMO, IČ 00002739, se
sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem, odštěpný závod Správa uranových ložisek, 28.
října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram, za kupní cenu ve výši 411.320 Kč (cena zjištěná)
stanovenou znaleckým posudkem č. 381/1/12/2019 ze dne 30. 12. 2019 a k tomu DPH,
pokud tento převod této dani podléhá, za podmínky, že bude uhrazena celá kupní cena vč.
případné DPH na účet města před podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a
budou vyrovnány dluhy vůči městu, včetně soudně uplatněných nákladů (tj. výše
bezdůvodného obohacení podle podané žaloby a jejího rozšíření) a dále kupující nese
všechny náklady spojené s převodem a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření kupní smlouvy.

6.

Dohoda o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 5. 2017

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z6/1/2020
projednalo a
schválilo
Dohodu o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která bude uzavřena mezi městem
Chodov a městem Loket a kterou se ruší Smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne
4. 5. 2017 uzavřená na základě usnesení Zastupitelstva města Loket č. Z6/1/2017 dne 16.
2. 2017 a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření dohody.
7.
Nabytí pozemku p. č. 1210/2, lesní pozemek, o výměře 44 m2 v k.ú. Nové Sedlo
u Lokte od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
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Neschváleno
8.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 12. 2019 do 31. 12. 2019
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z7/1/2020
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 21/2019 a 22/2019 schválené Radou města Loket v období od 1. 12.
2019 do 31. 12. 2019.

9.

Čerpání úvěru na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z8/1/2020
projednalo a
schválilo
čerpání poskytnutého úvěru Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha, IČ:
45317054 v roce 2020 výhradně na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti v maximální
výši 60 000 000 Kč.
10.

Diskuse

11.
Změna stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ a schválení nové
zakladatelské smlouvy svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z9/1/2020
projednalo a
schválilo
změnu stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ v úplném znění, které bylo
schválené radou „Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10. 12. 2019 a
pověřuje
starostu města podpisem stanov.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z10/1/2020
projednalo a
schválilo
novou zakladatelskou smlouvu svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“, která byla
schválená radou „Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10. 12. 2019, a kterou do
„Mikroregionu Sokolov – východ“ přistupuje obec Těšovice a
pověřuje
starostu města podpisem nové zakladatelské smlouvy.
12.
Slavkovská dráha - Žádost o obnovu úseku regionální trati č. 144 mezi Horním
Slavkovem - Kounicí a Loktem předměstí
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo

usnesením Z11/1/2020
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žádost, kterou město Loket žádá provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní
organizace, o urychlenou obnovu zbývajícího dlouhodobě vyloučeného úseku regionální trati
č. 144 mezi Horním Slavkovem - Kounicí a Loktem předměstí. Povinnost udržovat
provozuschopnost dráhy je jejímu provozovateli stanovena § 20 zákona č. 266/94 Sb.,
zákona o drahách.
Absence pravidelného železničního spojení v rámci základní dopravní obslužnosti v tomto
úseku je velkým handicapem jak pro pravidelné dojíždění občanů do zaměstnání, škol,
k lékařům a do úřadů, tak i pro rozvoj turistického ruchu v centrální oblasti Slavkovského
lesa. Současně obnovou železnice dojde ke snížení provozu zejména nákladní dopravy na
silnicích v regionu.
13.

Žádost o podporu z IROP na akci “Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice“

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z12/1/2020
projednalo a
schválilo
podání žádosti o podporu z integrovaného regionálního operačního programu
„Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary - IPRÚ“ na akci “Dopravní
terminál Loket – Nádražní ulice“ s tím, že předpokládané maximální náklady projektu jsou
15,5 mil. Kč, výše dotace z uznatelných nákladů činí (ERDF+SR) 90 % a vlastní podíl
žadatele 10 % nákladů a
pověřuje
starostu města podáním žádosti.
14.

Jmenování člena správní rady o.p.s. HRAD Loket

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z13/1/2020
jmenuje
člena správní rady společnosti HRAD Loket o.p.s. Mons. Dr. Jiřího Majkova, ICD., **********.

15.

Jmenování členů dozorčí rady o.p.s. HRAD Loket

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z14/1/2020
jmenuje
členy dozorčí rady společnosti HRAD Loket o.p.s:
 Ing. Michaelu Weinlichovou
 Jakuba Tichého
16.
Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3.
– „Stavební úpravy“ – informace
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z15/1/2020
projednalo a
vzalo na vědomí
informaci o aktuálním stavu stavebních prací na Dvoraně v Lokti.

…..………………………………………………………………………………………………………..
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Zápis z 1. zasedání ZM dne 6. 2. 2020

Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva města Loket jsou k dispozici na webu:
https://www.youtube.com/channel/UCM5pklRdecCL-LxhE3FvvuQ

V Lokti dne _______________

_____________________
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta

_____________________
Jan Hadrava
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

_____________________
Mgr. Jaromír Ungr

_____________________
Mgr. Petr Zahradníček
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