Informace
Dne 27. února 2020 se koná 5. mimořádná schůze Rady města Loket s tímto programem:
Program schůze:
Zahájení
1. Schválení programu 5. mimořádné schůze rady města dne 27. února 2020
2. Kontrola usnesení
3. Revokace usnesení č. R532/32/2019, kterým bylo schváleno zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. č. 485/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře cca 32
m2, k.ú. Loket
4. Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 957/1, druh pozemku: ostatní plocha, o
výměře cca 220 m2, k.ú. Nadlesí
5. Převod práv a povinností spojených s členstvím v SBD Rozvoj Sokolov k bytové
jednotce č. 663/5 o velikosti 2 + 1 a výměře 54,2 m2 v bytovém domě č.p. 663, 664 a
665 na p. č. st. 741 a podílu 5410/172500 na společných částech domu a pozemku
dle LV č. 1715, 1716, k.ú. Rotava, obec Rotava, Sídliště 663
6. Zveřejnění záměru prodeje lesních pozemků p. č. 1002/89, 1002/90, 1002/91,
1002/92, 1002/93, 1002/94, 1002/95, 1002/96, 1002/97, 1002/98, 1002/99, 1002/100,
1002/101, 1002/102, 1002/103, 1002/104, 1002/105, dle GP č. 1460-107/2016, dále
lesního pozemku p. č. 1002/28 a pozemků zastavěná plocha a nádvoří: p. č. 1002/3,
1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/15,
1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/20, 1002/21, 1002/22, 1002/23, 1002/25,
1002/26, 1002/27, to vše k.ú. Loket, tzv. osadě „Žlutá řeka.“
7. Smlouva o nájmu pozemku p. č. 814/8 k. ú. Loket a části pozemku p. č. 700/5 k. ú.
Loket s TSL s. r. o.
8. Svěření pravomoci rozhodování a uzavírání nájemních smluv předcházejících
uzavření smlouvy o věcných břemenech odboru majetku města Městského úřadu
Loket
9. Navýšení počtu kontejnerů na papír a plast ve Sportovní a Mírové ulici
10. Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů a štěpkovače mezi městem
Loket a dobrovolným svazkem obcí „Mikroregion Sokolov-východ“
11. Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů mezi městem Loket a
konečnými uživateli kompostérů - vlastníky nemovitostí v k.ú. Loket, Údolí u Lokte,
Nadlesí a Dvory u Lokte
12. Různé
Závěr

