Informace
Dne 13. 5. 2020 se koná 15. schůze Rady města Loket s tímto programem:
Program schůze:
Zahájení
1. Schválení programu 15. schůze rady města dne 13. května 2020
2. Kontrola usnesení
3. Částečná revokace usnesení č. R202/12/2020 ze dne 16.04.2020 - „Pronájem
bytové jednotky č. 97/5 v obytném domě č.p. 96,97,99, v ul. T. G. Masaryka v Lokti“
4. Žádost o snížení nájemného ze smlouvy o nájmu pozemku uzavřené mezi městem
Loket a společností Rafting Ohře s.r.o.
5. Prodej pozemku p. č. 492, zahrada, části o výměře 91 m2 dle GP č. 1562-495/2019
nově p.č. 492/2 v k.ú. Loket
6. Žádost o souhlas se záměrem stavby „NOVOSTAVBA RD–24 ZEFYROS“ na
pozemku p. č. 715/53, dále se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 715/53 na pozemek p.
č. 715/75, k.ú. Loket
7. Žádost o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti cesty ke sjezdu, ve
prospěch pozemku p. č. 715/53, stavba „NOVOSTAVBA RD–24 ZEFYROS“, k tíži
části služebného pozemku p. č. 715/75 v rozsahu plochy cesty 6 m2, k.ú. Loket
8. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 6 m2, vybudování sjezdu pro stavební akci „NOVOSTAVBA
RD–24 ZEFYROS“, na pozemku p. č. 715/53, k.ú. Loket
9. Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti cesty, sjezd na pozemku p. č. 715/194 ve
prospěch pozemku p. č. 715/1 a pozemku p. č. 715/219 jehož součástí je stavba
rodinného domu s č.p. 673, akce „Novostavba rodinného domu a přípojky
inženýrských sítí“, k.ú. Loket
10. Smlouva č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky
11. Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční
výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové dotace III.
12. Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za období 04/2020
13. Plnění a čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2020
14. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020
15. Souhlas s převodem finančních prostředků rezervního fondu Mateřská škola Loket,
okres Sokolov
16. Žádost o bezúplatnou výpůjčku budovy č. p. 18, T. G. Masaryka, Loket
17. Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení online monitoringu parkujících vozidel
na náměstí v Lokti
18. Vypracování studie kuchyně a školní jídelny v objektu Dvorany
19. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2018 na předmět plnění „STAVEBNÍ
ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket, část 3. –
Stavební úpravy“
20. Různé
Závěr

