Informace
Dne 10. 6. 2020 se koná 18. schůze Rady města Loket s tímto programem:
Program schůze:
Zahájení
1. Schválení programu 18. schůze rady města dne 10. června 2020
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 854, ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, o výměře 435 m2, k.ú. Loket
4. Zveřejnění adresného záměru prodeje části pozemku p. č. 715/194, ostatní plocha,
zp. využití: ostatní komunikace, části o výměře cca 43 m2 v k.ú. Loket
5. Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 690, trvalý travní porost, části o
výměře 156 m2, k.ú. Loket
6. Přidělení volného bytu č. 24 o velikosti 0+1 v domě s pečovatelskou službou č.p. 556,
ul. Sportovní, Loket
7. Prodej lesních pozemků p. č. 1002/89, 1002/90, 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 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, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/25, 1002/26, to vše k.ú.
Loket, tzv. osada „Žlutá řeka.“
8. Rozpis hodin na využívání tělocvičny na 2. pololetí škol. roku 2019/2020 Integrovanou
střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, p.o.
9. Výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 31. 08. 2015 mezi městem Loket a Střední
průmyslovou školou Loket, jako nástupnická organizace Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov, p.o., na využívání velkého a malého sálu
(tělocvičny) v domě č.p. 238 v ulici Československé armády v Lokti
10. Žádost o stanovisko k záměru stavby „JEZ LOKET HORNÍ“, k převodu vodáckých lodí
po pravém břehu podél stávajícího rybího přechodu, s realizací stavby od května do
října daného roku, s dotčením části pozemků p. č. 1028, p. č. 688/16, p. č. 688/18, p.
č. 690, p. č. 691, p. č. 693/1, p. č. 694/5, p. č. 694/10 po dobu stavby, k.ú. Loket.
11. Zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 592/13, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
87 350 m2, pozemku p. č. 592/21, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 797 m 2,
pozemku p. č. 597/12, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 008 m2, pozemku p. č.
597/13, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 116 m2 a pozemku p. č. 597/14, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 326 m2 , plán otvírky, přípravy a dobývání „LOM JIŘÍ
2030“, k.ú. Vintířov u Sokolova
12. Žádost o souhlas se vstupem na pozemek p. č. 646/24, s vykopáním montážní jámy o
výměře 50 m2 , za účelem opravy a diagnostiky stávajícího vysokotlakého plynovodu
DN 500, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
13. Žádost o vyjádření k zamýšlené dispozici s majetkem státu, p.p.č. 401, 402, 403/1,
396/1, vše v k.ú. Loket
14. Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov
– východ“ na zajištění spolufinancování pořízení venkovní elektronické úřední desky
15. Mateřská škola Loket, okres Sokolov - upravený odpisový plán příspěvkové
organizace na rok 2020

16. Plnění a čerpání rozpočtu města k 31. 5. 2020
17. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020
18. Spolupořádání kulturní akce „Pohádkové léto 2020“
19. Uzavření smlouvy o výpůjčce budovy č.p. 18, T. G. Masaryka, na p.p.č. 63 k.ú. a obec
Loket
20. Uzavření MěK Loket z důvodu revize knihovního fondu v období od 29. 6. 2020 do 4.
7. 2020
21. Změna provozní doby MěK Loket v době letních prázdnin 2020
22. Zápis z 3. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 19. 5. 2020
23. Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za květen 2020
24. Různé
Závěr

