ZÁPIS
z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 28. 5. 2020
od 16:00 do 22:22 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice v Lokti
Přítomno:

15 členů zastupitelstva,

Omluveni:

--

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

29. 5. 2020

Zahájení zasedání Zastupitelstva města Loket
Zasedání Zastupitelstva města Loket zahájil starosta města Ing. Mgr. Petr Adamec, který
přivítal všechny přítomné.
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 19. 3. 2020 byl řádně ověřen, námitky
proti němu nebyly vzneseny.
Počet přítomných v době zahájení činil 15 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 Ing. Zdeňka Bednáře a
Patrika Stangara.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Ing. Zdeňka Bednáře a Patrika Stangara.
Hlasování:

pro 15

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 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitel Mgr. Jaromír Ungr navrhl zařadit do programu zasedání zastupitelstva jako bod
č. 28 – Zápis z jednání kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
návrh zastupitele Mgr. Jaromíra Ungra zařadit do programu zasedání zastupitelstva jako bod
č. 28 – Zápis z jednání kontrolního výboru
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 3. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020
Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020
Prodej pozemku p. č. 715/223, ostatní plocha, o výměře 113 m2, k.ú. Loket
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
8. 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
9. Prodej pozemku p. č. 982/14, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 50 m2, k.ú.
Loket
10. Diskuse
11. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto klub
Loket v AČR na pořádání Grand Prix of Czech Republik
12. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket Rytířskému řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti restaurování
sochy
13. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020
14. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu tělovýchovy a sportu
na rok 2020
15. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu kultury na rok 2020
16. Ručení k úvěrové smlouvě; společnost Technické služby Loket s.r.o.
17. Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2019
18. Schválení výsledku hospodaření města Loket za rok 2019
19. Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2019
20. Delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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21. Schválení zařazení území města Loket do územní působnosti MAS Sokolovsko o.p.s.
22. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres
Sokolov
23. Smlouva č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky
24. Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové dotace III.
25. Jmenování člena dozorčí rady o.p.s. HRAD Loket
26. Jmenování člena správní rady o.p.s. HRAD Loket
27. Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3. –
„Stavební úpravy“ – informace
28. Zápis z jednání kontrolního výboru
29. Různé
Závěr
Hlasování:

pro 15

zdržel se 0

proti 0

Usnesení SCHVÁLENO

3.

Kontrola usnesení

4.

Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020, která byla
městu Loket přiznána ve výši 2 260 000 Kč.
Hlasování:

pro 15

zdržel se 0

proti 0

Usnesení SCHVÁLENO

5.
Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2020
Příloha k bodu č. 5.1: Zápis z jednání komise pro regeneraci MPR Loket
Příloha k bodu č. 5.2: Soupis žadatelů o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR
2020
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket takto schválit návrh rozdělení
finanční podpory z Programu regenerace a MPZ pro rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020
takto:

AKCE OBNOVY

CELKOVÁ
CENA

CELKOVÁ
CENA BEZ

NEMOVITO
ST

DOTACE
Z PROGRA

ZÁVAZNÝ
PODÍL

PODÍL
VLASTNÍKA
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NEUZNATELNÉ
VÝDAJE (DPH)
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Obnova
a nátěr
fasády – přední strany
objektu
a
další
související práce

VČETNĚ
DPH V KČ

DPH V KČ

MU
REGENERA
CE MPR A
MPZ 2020
V KČ
100 000

MĚSTA
LOKET
K DOTACI V
KČ

K DOTACI V
KČ

V KČ

230 000

200 000

20 000

80 000

30 000

180 000

je
plátce
DPH
Měšťanský
dům č.p. 19,
Zámecká,
Loket

90 000

18 000

72 000

2 504 700

Fyzická
osoba
Není plátce
DPH
Městská
dvorana č.p.
312 a 313,
Radniční,
Loket

2 070 000

0

0

DRUH
VLASTNÍKA

měšťanský
dům č.p. 74,
Kostelní,
Loket
fyzická
osoba

Obnova
dřevěného
historického arkýře

Restaurování svislých
stěn sálu a štukové
výzdoby
a
restaurování
vstupního vestibulu

2 070 000

434 700

právnická
osoba
je
plátce
DPH
2 260 000

Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 20 000 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 a to na obnovu nemovité kulturní památky
č.p. 74, Kostelní, Loket – akce: „Obnova a nátěr fasády – přední strany objektu a další
související práce“.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 18 000 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 a to na obnovu nemovité kulturní památky
č.p. 19, Zámecká, Loket – akce: „Obnova dřevěného historického arkýře“.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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6.
Prodej pozemku p. č. 715/223, ostatní plocha, o výměře 113 m2, k.ú. Loket
Příloha k bodu č. 6.1: ********** – prodej – situace
Příloha k bodu č. 6.2: GP 1568-5829/2019
Příloha k bodu č. 6.3: ZP č. 385/1/3/2020 ze dne 04. 03. 2020
Příloha k bodu č. 6.4: Vyjádření OV - č.j. 2147/2019/OV-2 z hlediska ÚPD
Manželé ********** žádají o prodej části pozemku p. č. 715/75, ostatní plocha o výměře 113
m2, které bylo GP č. 1568-5829/2019 přiděleno nové parcelní číslo 715/223, k.ú. Loket, za
účelem rozšíření pozemku p.č. 715/68 v jejich vlastnictví. Ve své žádosti uvádí, že se jedná
o průchod mezi parcelami, který již 7 let udržují na své náklady. Dle znaleckého posudku č.
385/1/3/2020 činí výpočet ceny zjištěné 60 600 Kč a ceny obvyklé 73 450 Kč pro p. p. č.
715/223 v k.ú. Loket. Dle vyjádření odboru výstavby č.j. 2147/2019/|OV-2 ze dne 18.10.2019
není záměr rozdělení pozemku p. p. č. 715/75 za účelem prodeje v rozporu s ÚPD (viz př. č.
4.4). Zveřejněno od 14. 01. 2020 do 30. 01. 2020.
Rada města Loket nedoporučuje Zastupitelstvu města Loket prodej schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 715/223, ostatní plocha, o výměře 113 m2 dle GP č. 1568-5829/2019
v k.ú. Loket manželům ********** za kupní cenu 33 900 Kč dle ZP č. 385/1/5/2020 ze dne
25. 5. 2020 s tím, že k uvedenému pozemku bude zřízena bezplatně služebnost stezky ve
prospěch města Loket jako oprávněného, přičemž strana kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, zejména cenu za znalecký posudek, správní poplatek za návrh na
vklad práva do katastru nemovitostí, případně další správní poplatky spojené s realizací
převodu, náklady na sepis smlouvy a návrhu na vklad, 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 10

proti 1

zdržel se 4

Usnesení SCHVÁLENO

7.
Prodej pozemku p. č. 492, zahrada, části o výměře 91 m2 dle GP č. 1562495/2019 nově p.č. 492/2 v k.ú. Loket
Příloha k bodu č. 7.1: Žádost
Příloha k bodu č. 7.2: GP č. 1562 -495/2019
Příloha k bodu č. 7.3: ZP č. 2508-3/20
Příloha k bodu č. 7.4: Návrh kupní smlouvy
Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,
zastoupený Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem, žádá o prodej části p. p. č. 492,
dle GP č. 1562-495/2019 nové parcelní číslo 492/2, zahrada o výměře 91 m2 v k.ú. Loket.
Na této nově oddělené části pozemku se nachází nábřežní zeď a z důvodu její plánované
rekonstrukce žádají o převod z vlastnictví města Lokte do vlastnictví ČR s právem hospodařit
pro Povodí Ohře, státní podnik. Do části tohoto pozemku zasahuje stavba odtokového
kanálu dolního jezu, na kterou byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti. Vklad práva proveden dne 27. 4. 2020.
Dle znaleckého posudku č. 2508-3/20 ze dne 26. 1. 2020 vyhotoveného Irenou Lechanovou,
Jindřichovice239, činí cena zjištěná 1200 Kč (13,24 Kč/m2) a cena obvyklá 1820 Kč (20
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Kč/m2). Cena dle pravidel města Lokte činí za druh pozemku zahrada 300 Kč/m 2, celkem
tedy za pozemek 492/2 o výměře 91 m2, 27 300 Kč.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket prodej schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 492/2, zahrada, o výměře 91 m2 dle GP č. 1562-495/2019 v k.ú. Loket,
zájemci Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988 se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,
za kupní cenu 27 300 Kč dle pravidel města Lokte s tím, že jako strana kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem (cenu za ZP, správní poplatek za návrh na vklad práva
do katastru nemovitostí, případně další správní poplatky spojené s realizací převodu) 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 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

8.
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
Příloha k bodu č. 8.1: Informace o stavbě, informace o jednotce
Příloha k bodu č. 8.2: ZP č. 2279-12/20 ze dne 17. 02. 2020
Příloha k bodu č. 8.3: Návrh kupní smlouvy
Ze společného jednání starosty města Lokte se starostou obce Rotava vyplynul zájem obce
Rotava o převod práv a povinností spojených s členstvím ve Stavebním družstvu Rozvoj
Sokolov, se sídlem Sokolov, Nádražní 42, IČ 00041254, 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. Na stanovení ceny obvyklé byl vyhotoven znalecký
posudek č. 2279-12/20 Ing. Milanem Machovcem. Cena obvyklá dle ZP činí 240.000 Kč.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Zveřejněno od 04. 12. 2019 do 20. 12. 2019.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket převod schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
převod práv a povinností spojených s členstvím ve Stavebním bytovém družstvu Rozvoj
Sokolov, se sídlem Sokolov, Nádražní 42, IČ 00041254, 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, za cenu obvyklou ve výši 240.000 Kč stanovenou
znaleckým posudkem č. 2279-12/20 ze dne 17. 2. 2020, který vyhotovil Ing. Milan Machovec
s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující a
ukládá
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vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

9.
Prodej pozemku p. č. 982/14, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 50 m2,
k.ú. Loket
Příloha k bodu č. 9.1: ********** – prodej - situace
Příloha k bodu č. 9.2: Vyjádření vlastníků sousedních nemovitostí
Příloha k bodu č. 9.3: Územně plánovací informace, č.j. 2810/2019/OV-2
Příloha k bodu č. 9.4: ZP č. 385/3/3/2020 ze dne 05. 03. 2020
Manželé **********, žádají o prodej lesního pozemku p.č. 982/14 o výměře 50 m2 v k.ú. Loket,
za účelem zřízení sjezdu z pozemku p. č. 982/1 v jejich vlastnictví na komunikaci III/00635.
Přes pozemek 984/14 vede vodovodní přípojka pro rodinné domy vlastníků sousedních
nemovitostí, kteří písemně vyslovili souhlas s prodejem předmětného pozemku za podmínky
strpění zřízení služebnosti inženýrské sítě stávající vodovodní přípojky. Na stanovení ceny
obvyklé a zjištěné byl vyhotoven znalecký posudek č. 385/3/3/2020 dne 5. 3. 2020 Ing.
Danielem Balínem. Cena obvyklá dle ZP činí 12 000 Kč, cena zjištěná činí 9 350 Kč. Náklady
spojené s prodejem uhradí kupující. Zveřejněno od 19. 12. 2019 do 03. 01. 2020.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket prodej schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 982/14, lesní pozemek o výměře 50 m2 v k.ú. Loket, a to manželům
**********, za kupní cenu 12 000 Kč (cenu obvyklou) dle ZP č. 385/3/3/2020 ze dne 5. 3. 2020
s tím, že jako strana kupující uhradí náklady spojené s prodejem (př. znalecký posudek,
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 dále za podmínky strpění zřízení služebnosti inženýrské sítě
stávající vodovodní přípojky ve vlastnictví vlastníků sousedních nemovitostí.
Hlasování:
10.

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Diskuse

11.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto
klub Loket v AČR na pořádání Grand Prix of Czech Republik
Příloha k bodu č. 11.1: Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Automoto
klub Loket
Příloha k bodu č. 11.2: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace Automoto klub Loket
Automoto klubu Loket v AČR žádá město Loket o poskytnutí individuální dotace na pořádání
Grand Prix of Czech Republik ve výši 100 000 Kč.
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je narozpočtován výdaj na poskytnutí
neinvestiční dotace Automoto klubu Loket v AČR na pořádání a organizaci motokrosových
závodů Mistrovství světa v motokrosu ve výši 60 000 Kč.
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Podle § 4 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, je rozpočet obce finančním plánem, jimž se řídí financování činnosti obce.
Od přijetí rozpočtu je třeba odlišit rozhodování o konkrétních právních úkonech, s jejichž
realizací schválený rozpočet počítá. Vůle zastupitelstva obce při schvalování rozpočtu a při
rozhodování o konkrétních majetkových úkonech jsou dva odlišné úkony. Vzhledem
k odlišnosti obou rozhodnutí je nutné tyto úkony od sebe oddělit a poskytnutí dotace, byť je
zařazena do schváleného rozpočtu, schválit samostatným usnesením.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit žadateli poskytnutí
individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 60 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 60 000 Kč
žadateli: Automoto klub Loket v AČR, Na Vyhlídce 592, Loket, IČ: 14705460, na pořádání
Grand Prix of Czech Republik a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

12.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket Rytířskému řádu
Křižovníků s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti
restaurování sochy
Příloha k bodu č. 12.1: Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský
řád Křižovníků s červenou hvězdou
Příloha k bodu č. 12.2: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou žádá město Loket o poskytnutí neinvestiční
dotace na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti – Restaurování sochy ve výši
100 000 Kč.
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je narozpočtován výdaj na poskytnutí
neinvestiční dotace Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou na postupnou obnovu
kostela sv. Václava v Lokti ve výši 50 000 Kč.
Podle § 4 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, je rozpočet obce finančním plánem, jimž se řídí financování činnosti obce.
Od přijetí rozpočtu je třeba odlišit rozhodování o konkrétních právních úkonech, s jejichž
realizací schválený rozpočet počítá. Vůle zastupitelstva obce při schvalování rozpočtu a při
rozhodování o konkrétních majetkových úkonech jsou dva odlišné úkony. Vzhledem
k odlišnosti obou rozhodnutí je nutné tyto úkony od sebe oddělit a poskytnutí dotace, byť je
zařazena do schváleného rozpočtu, schválit samostatným usnesením.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit žadateli poskytnutí
individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 50 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
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projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 50 000 Kč
žadateli: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha, IČ:
00408026, na postupnou obnovu kostela sv. Václava - Restaurování sochy a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

13.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových
aktivit, propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020
Příloha k bodu č. 13: Soupis přijatých žádostí na poskytnutí dotací na podporu
volnočasových aktivit, propagaci města a cestovního ruchu na rok
2020
V upraveném rozpočtu města jsou finanční prostředky určené k poskytnutí dotací z rozpočtu
města Loket na podporu volnočasových aktivit, propagaci města a cestovního ruchu na rok
2020 ve výši 225 000 Kč. Rada města Loket schválila poskytnutí neinvestičních dotací
jednotlivým žadatelům v celkové výši 164 000 Kč. Na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu zůstává k rozdělení 61 000 Kč.
13.1 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020: Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Loket
Rada města Loket na základě sdělení žadatele, že s ohledem na mimořádná opatření
k zamezení šíření nákazy koronavirem je jeho spolková činnost zastavena a naplánované
spolkové činnosti již z části odpadly a proto žádá o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města ve výši 15 000 Kč, doporučuje Zastupitelstvu města Loket poskytnout neinvestiční
dotaci z rozpočtu města Loket žadateli: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Loket
ve výši 15 000 Kč.
Zastupitel Mgr. Bc. Martin Stark oznámil střet zájmů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli: Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Loket, na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 1

Usnesení SCHVÁLENO

13.2 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020: Loketský dráček, z.s.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket poskytnout neinvestiční dotaci
z rozpočtu města Loket žadateli: Loketský dráček, z.s. ve výši 40 000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč žadateli: Loketský dráček, z.s., na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

14.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu tělovýchovy a
sportu na rok 2020
Příloha k bodu č. 14: Soupis přijatých žádostí na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a
sportu na rok 2020
V upraveném rozpočtu města jsou finanční prostředky určené k poskytnutí dotací z rozpočtu
města Loket na podporu tělovýchovy a sportu na rok 2020 ve výši 335 000 Kč. Rada města
Loket schválila poskytnutí neinvestičních dotací jednotlivým žadatelům v celkové výši 45 000
Kč. Na podporu tělovýchovy a sportu zůstává k rozdělení 290 000 Kč.
14.1 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na
rok 2020: Sportovní klub TERMITI Loket
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket poskytnout neinvestiční dotaci
z rozpočtu města Loket žadateli: Sportovní klub TERMITI Loket ve výši 45 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45 000 Kč žadateli: Sportovní klub TERMITI Loket, na
účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

14.2 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na
rok 2020: Fotbalový klub Loket, z.s.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket poskytnout neinvestiční dotaci
z rozpočtu města Loket žadateli: Fotbalový klub Loket, z.s. ve výši 175 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
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poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 175 000 Kč žadateli: Fotbalový klub Loket, z.s., na
účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

14.3 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na
rok 2020: TJ Loket, z.s. (provoz oddílů)
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket poskytnout neinvestiční dotaci
z rozpočtu města Loket žadateli: TJ Loket, z.s. ve výši 70 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 000 Kč žadateli: TJ Loket, z.s., na účel uvedený v
jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze
dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

15.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu kultury na rok
2020
Příloha k bodu č. 15: Soupis přijatých žádostí na poskytnutí dotací na podporu kultury na rok
2020
V upraveném rozpočtu města jsou finanční prostředky určené k poskytnutí dotací z rozpočtu
města Loket na podporu kultury na rok 2020 ve výši 220 000 Kč. Rada města Loket schválila
poskytnutí neinvestičních dotací jednotlivým žadatelům v celkové výši 193 000 Kč. Na
podporu kultury zůstává k rozdělení 27 000 Kč.
15.1 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2020:
**********
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket poskytnout neinvestiční dotaci
z rozpočtu města Loket žadateli: ********** ve výši 27 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 27 000 Kč žadateli: **********, na účel uvedený v jeho
žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne
17. 9. 2015 a
zmocňuje
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starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 0

proti 14

zdržel se 1

Usnesení NESCHVÁLENO

16.
Ručení k úvěrové smlouvě; společnost Technické služby Loket s.r.o.
Příloha k bodu č. 16.1: Žádost o ručení společnosti Technické služby Loket s.r.o.
Příloha k bodu č. 16.2: Zápis č. 4 z jednání valné hromady dne 30. 1. 2020
Příloha k bodu č. 16.3: Smlouva o úvěru 1331400315
Příloha k bodu č. 16.4: Prohlášení ručitele ke smlouvě o úvěru č. 1331400315
Technické služby Loket s.r.o. žádají město Loket o ručení k úvěru ve výši 1 896 312 Kč,
který byl společnosti poskytnut finanční společností UniCredit Leasing CZ, a.s.. Úvěr byl
použit na pořízení vozidla Multicar M 27 Compact 4x4 včetně radlice a sypače, pořizovací
cena vozidla 2 370 390 včetně DPH. Pořízení vozidla bylo schváleno valnou hromadou dne
30. 1. 2020. Úvěr bude společností splácen v 72 rovnoměrných měsíčních splátkách ve výši
29 581,12 Kč (31 317,82 Kč včetně pojištění), první splátka byla uhrazena 16. 3. 2020, úvěr
bude společnost splácet do 16. 2. 2026.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit ručení k úvěru ve
výši 1 896 312 Kč společnosti Technické služby Loket s.r.o.
Starosta Ing. Mgr. Petr Adamec po delší diskusi zastupitelů navrhl odložit projednání tohoto
bodu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
odložení tohoto bodu programu.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
ručení k úvěru ve výši 1 896 312 Kč, který byl poskytnut společnosti Technické služby Loket
s.r.o. na základě úvěrové smlouvy č. 1331400315 finanční společností UniCredit Leasing
CZ, a.s., IČ: 15886492 a
zmocňuje
starostu města podpisem prohlášení ručitele ke smlouvě o úvěru č. 1331400315.
Zastupitelé odložili projednání tohoto bodu programu.
17.
Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2019
Příloha k bodu č. 17.1: Zpráva ke schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2019
včetně příloh
Příloha k bodu č. 17.2: Zápis z finančního výboru ze dne 14. 5. 2020
Dle § 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je schválení
účetní závěrky města vyhrazeno Zastupitelstvu města Loket.
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Zastupitelstvu města Loket je předložena ke schválení řádná účetní závěrka města Loket za
rok 2019, sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2019.
Zastupitelstvo města Loket, jako schvalující orgán dle § 3 odst. c) vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
v platném znění, na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní
závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a schválilo
řádnou účetní závěrku města Loket bez výhrad.
Zpráva ke schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2019 byla projednána
finančním výborem dne 14. 5. 2020.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit řádnou účetní závěrku
města Loket za rok 2019 bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
řádnou účetní závěrku města Loket za rok 2019 zpracovanou k 31. 12. 2019 za účetní
období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu účetních sestav: rozvaha sestavená k 31. 12.
2019, výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019 a přílohy účetní závěrky sestavené
k 31. 12. 2019 bez výhrad. Předložené podklady ke schválení řádné účetní závěrky města
Loket za rok 2019 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
Hlasování:
18.

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Schválení výsledku hospodaření města Loket za rok 2019

Dle § 29 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, se schválením účetní závěrky
rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit výsledek hospodaření
města Loket za rok 2019 ve výši – 17 130 773,70 Kč.
Po delší diskusi navrhl starosta Ing. Mgr. Petr Adamec ukončit rozpravu k tomuto bodu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
ukončení rozpravy k tomuto bodu programu.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
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projednalo a
schválilo
výsledek hospodaření města Loket za rok 2019 ve výši -17 130 773,70 Kč.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

19.
Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2019
Příloha k bodu č. 19: Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2019 včetně příloh
Závěrečný účet města obsahuje všeobecné údaje o městě a jím zřízených příspěvkových
organizacích, organizačních složek a založených právnických osob, které město 100 %
vlastní. Město v roce 2019 neprovozovalo hospodářskou činnosti a od 1. 5. 2009 je plátcem
DPH. Město nemá majetek zatížen zástavním právem.
Povinnými přílohami závěrečného účtu města jsou finanční a účetní výkazy sestavené k 31.
12. 2019, plnění a čerpání rozpočtu k 31. 12. 2019, inventarizační zpráva z provedené řádné
fyzické inventarizace majetku k 31. 12. 2019, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok
2019.
Závěrečný účet obsahuje informace o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními fondy, s rozpočtem regionální rady, rozpočtem Karlovarského kraje, rozpočty obcí a
DSO, informace o hospodaření zřízených a založených právnických osob, tj. příspěvkových
organizací Základní škola Loket, okres Sokolov, Mateřská škola Loket, okres Sokolov a
společností Loketské městské lesy s.r.o., Hrad o.p.s. a Technické služby Loket s.r.o.
I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK 2019
1. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V tomto bodě jsou podrobně popsány změny ve schváleném rozpočtu provedené během
roku 2019. Rozpočtová opatření byla schválená nebo vzata na vědomí zastupitelstvem
města.
V tabulce: Přehled rozpočtových změn za rok 2019
- jsou uvedeny příjmy dle druhu (daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace) a výdaje dle
druhu (běžné a kapitálové) vždy s hodnotami schváleného a upraveného rozpočtu. Ve
sloupci „Rozdíl v Kč“ je vidět, v jakém objemu se u jednotlivých druhů příjmů a výdajů
rozpočtové změny schválily.
V tabulce: Přehled příjmů a výdajů k 31. 12. 2019
- jsou uvedeny celkové příjmy a celkové výdaje s procentem plnění upraveného rozpočtu za
rok 2019.
Rozpočtové hospodaření města skončilo bez zapojení financování (tj. čerpáním a splátek
úvěrů a financování z přenesené daňové povinnosti) schodkem 14 163 677,55 Kč.
Tabulka: Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu bez financování za
období 2017 - 2019
- v roce 2017 skončilo rozpočtové hospodaření města přebytkem 4 454 962,95 Kč, v roce
2018 skončilo rozpočtové hospodaření města schodkem 5 797 649,46 Kč, v roce 2019
skončilo rozpočtové hospodaření města schodkem 14 163 677,55. V roce 2019 byly
z rozpočtu města financovány opravy majetku města a investice v celkové částce
47 243 328,38 Kč, z toho běžné opravy majetku města činily 2 538 812,73 Kč, investice,
mimořádné opravy a rekonstrukce majetku města činily 41 168 930,91 Kč (rekonstrukce
propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce, oprava chodníku ČSA, rekonstrukce sociálního zázemí
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Mateřská škola Sportovní ul., oprava tříd a šaten Základní škola TGM, oprava oplocení
školní zahrady, zajištění skalního masivu ČOV, zajištění skalních sesuvů p. p. č. 813/1 k. ú.
Loket – přírodní divadlo, stavební práce Dvorana Loket).
Tabulka: Shrnutí plnění a čerpání běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2019
- po odečtení výdajů na stavební práce Dvorana Loket (32 530 191,76 Kč), které město
financovalo z úvěru, byly běžné výdaje, rekonstrukce a velké opravy majetku financovány
z běžných příjmů.
Tabulka: Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2019
- kapitálové příjmy v roce 2019 tvořily příjmy z prodeje majetku a přijaté investiční dotace.
Kapitálové výdaje (investice) roku 2019 byly hrazeny z investičních dotací (nákup nového
dopravního automobilu pro potřeby JSDH), z příjmů z prodeje majetku a běžných příjmů
(přípravné projektové dokumentace, revitalizace dětského hřiště u rybníčků ve Sportovní ul.,
pořízení nového kamerového bodu na budovu radnice, základní vklad do společnosti
Technické služby Loket s.r.o., pořízení exponátu do muzea knižní vazby, mimořádný
příspěvek Mikroregionu Sokolov – východ na zajištění vydání stavebního povolení na stavbu
cyklostezky Chodov – Nové Sedlo - Loket).
Tabulka: Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k 31. 12. 2019
- v tabulce jsou uvedeny výnosy a náklady města za rok 2019, jsou odlišné od příjmů a
výdajů rozpočtového roku. Náklady a výnosy jsou ovlivněny časovým rozlišením, tvorbou
opravných položek k pohledávkám a závazkům, odpisy hmotného majetku, postupným
rozpouštěním investičních dotací z minulých účetních období do výnosů atd.
Tabulka: Plnění rozpočtového hospodaření běžného roku
- v tabulce jsou vyčísleny rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje dle jednotlivých oblastí
činností města.
2. PŘÍJMY
Tabulka: Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2019
- zde jsou rozděleny příjmy dle tříd rozpočtové skladby, vždy se skutečným plněním,
schváleným rozpočtem, upraveným rozpočtem, % plnění a rozdílem skutečných příjmů a
upraveného rozpočtu.
Tabulka: Daňové příjmy – vybrané položky rok 2019
- zde jsou rozděleny daňové příjmy dle jednotlivých typů daňových příjmů města.
Tabulka: Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2017, 2018, 2019
- v této tabulce je srovnání výnosů ze sdílených daní dle jednotlivých měsíců, výnosy mají
stále stoupající tendenci. Nové rozpočtové určení daní je platné od 1. 1. 2013, další změna
rozpočtového určení daní je platná od 1. 1. 2017 (zvýšení podílu na celkovém inkasu DPH z
20,83 % na 21,4 %, zrušení 30 % podílu z inkasa záloh daně z příjmů fyzických osob na
základě přiznání, tzv. motivační složka).
Tabulka: Srovnání příjmů ze sdílených daní dle položek rozpočtové sklady rok 2018, 2019
- v této tabulce jsou srovnány skutečné příjmy města ze sdílených daní za roky 2018, 2019
dle položek rozpočtové skladby s uvedením rozdílu mezi rokem 2018 a 2019.
Tabulka: Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2019
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- v tabulce jsou uvedeny příjmy města za rok 2019 dle jednotlivých položek rozpočtové
skladby s uvedením schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2019 a % plnění
schváleného a upraveného rozpočtu.
3. VÝDAJE
Tabulka: Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2019
- zde jsou rozděleny výdaje dle tříd rozpočtové skladby, vždy se skutečným plněním,
schváleným rozpočtem, upraveným rozpočtem, % plnění a rozdílem skutečných výdajů a
upraveného rozpočtu.
Tabulka: Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu – rok 2018, 2019
- v tabulce jsou pro srovnání uvedeny běžné a kapitálové výdaje roku 2018 a 2019
s procentem podílu na celkových výdajích daného rozpočtového roku.
Tabulka: Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2019
- v tabulce jsou uvedeny výdaje města za rok 2019 dle jednotlivých položek rozpočtové
skladby s uvedením schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2019 a % plnění
schváleného a upraveného rozpočtu.
Tabulka: Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2019
- v tabulce jsou uvedeny výdaje města za rok 2019 dle odvětvového třídění rozpočtové
skladby s uvedením schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2019 a % plnění
schváleného a upraveného rozpočtu.
II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ)
Rozpočet města Loket na rok 2019 byl schválený jako schodkový, schodek schváleného
rozpočtu roku 2019 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let a poskytnutého
úvěru na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany Loket.
Rozpočtové hospodaření města za rok 2019 (bez financování) skončilo schodkem
14 163 677,55 Kč. Schodek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a
celkových výdajů rozpočtu města za rok 2019, bez započtení čerpání a splátek úvěrů za rok
2019 a financování z přenesené daňové povinnosti.
Rozpočtové hospodaření města za rok 2019 včetně financování (čerpání a splátka úvěru,
přenesená daňová povinnost) skončilo přebytkem 15 829 301,20 Kč. O tyto finanční
prostředky se navýšil stav finančních prostředků na běžných účtech města.
stav finančních prostředků na běžných účtech k 1. 1. 2019
navýšení stavu finančních prostředků na běžných účtech za rok 2019
stav finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2019

32 317 629,17 Kč
15 829 301,20 Kč
48 146 930,37 Kč

Celkové financování rozpočtu za rok 2019 je 29 992 978,75 Kč, které se skládá z čerpání
úvěru na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany Loket ve výši 37 349 350,72 Kč,
splátek úvěrů ve výši 7 696 800 Kč a financování rozpočtu z neodvedené daně z přidané
hodnoty v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 340 428,03 Kč.
rozdíl příjmů a výdajů bez financování
financování rozpočtu města za rok 2019 celkem

-14 163 677,55 Kč
29 992 978,75 Kč
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navýšení stavu finančních prostředků na běžných účtech za rok 2019

15 829 301,20 Kč

Skladba zůstatku finančních prostředků k použití financování rozpočtu do dalších
rozpočtových období:
zůstatek finančních prostředků z posledního schváleného RO
rozdíl rozpočtovaných a skutečných příjmů
rozdíl rozpočtovaných a skutečných výdajů
rozdíl rozpočtovaného a skutečného financování
zůstatek finančních prostředků do dalších let

22 017 339,17 Kč
6 611 227,37 Kč
26 828 585,08 Kč
-7 310 221,25 Kč
48 146 930,37 Kč

Zůstatek finančních prostředků do dalších let není totožný s výsledkem hospodaření města
Loket. Výsledek hospodaření města je rozdíl výnosů a nákladů za daný kalendářní rok,
zůstatek finančních prostředků do dalších let odpovídá stavu finančních prostředků na
bankovních účtech města k 31. 12. 2019.
Tabulka: Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2018 a 2019 po měsících
- v tabulce je srovnání skutečných příjmů a výdajů po měsících
Tabulka: Monitoring hospodaření obce za rok 2019, srovnání s rokem 2018
- v tabulce je uvedena dluhová služba města, podíl zadluženosti města na cizích zdrojích,
podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celková (běžná) likvidita za roky 2018 a 2019.
Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k 31. 12. 2019
Tabulka č. 1 – Stav pohledávek města k 31. 12. 2019
- v tabulce jsou uvedeny stavy krátkodobých a dlouhodobých pohledávek města a výše
opravných položek k těmto pohledávkám ve stavu k 31. 12. 2019.
Tabulka č. 2 – Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů
- k 31. 12. 2019 má město pohledávku z vyúčtování dotace na projekt „Rozdělená minulost –
společná budoucnost“, který byl spolufinancován Dispozičním fondem programu Příhraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CIL EÚS 2014 – 2020, poskytovatel
dotace Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis – správce dispozičního fondu.
Tento projekt byl dále spolufinancován Česko německým fondem budoucnosti, dotaci od
Česko německého fondu budoucnosti město obdrželo v roce 2019 a projekt byl ze strany
poskytovatele finančně uzavřen.
.
Tabulka č. 3 – Stav krátkodobých závazků města k 31. 12. 2019
- v tabulce jsou uvedeny stavy krátkodobých závazků města evidovaných v účetnictví města
k 31. 12. 2019.
Tabulka č. 4 – Stav úvěrů a půjček k 31. 12. 2019
- v tabulce je uveden zůstatek investičního úvěru ČSP, který byl poskytnut na investiční akce
města v letech 2013 -2014, tento úvěr byl dočerpán v roce 2014. Investiční úvěr začalo
město splácet v červnu 2014, úvěr bude město splácet do 31. 5. 2020;
- v tabulce je dále uveden zůstatek úvěru na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany
Radniční 312, 313, Loket a dalších investičních akcí města uvedených ve strategickém plánu
města, úvěr nebyl k 31. 12. 2019 dočerpán. Úvěr město začalo čerpat a splácet v roce 2019.
V úvěrové smlouvě je stanovena doba čerpání úvěru do 31. 3. 2021 a konečná splatnost
úvěru 31. 3. 2038.
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Tabulka č. 5 – Stav dlouhodobých závazků k 31. 12. 2019
- město má dlouhodobé závazky z opatrovnictví a ze složených jistin na záruky po dobu
záruční doby investičních akcí.
III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K 31. 12. 2019
Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2019
- na jmění účetní jednotky má vliv mnoho faktorů, jedním z nich je vlastnictví hmotného a
nehmotného majetku, jmění účetní jednotky navyšuje příjem investičních dotací a naopak ho
snižuje postupné rozpouštění investičních dotací do výnosů. Na stav jmění účetní jednotky a
upravující položky mají vliv i změny účetních postupů dle platné legislativy.
Stav na bankovních účtech města k 31. 12. 2019
- stav peněžních prostředků na bankovních účtech města k 31. 12. 2019 je 48 146 930,37
Kč.
Stav majetku města k 31. 12. 2019
- v tabulce jsou uvedeny stavy majetku k 1. 1. 2019, přírůstky a úbytky majetku během roku
2019 a stav majetku k 31. 12. 2019.
Řádná inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2019, při řádné inventarizaci majetku,
závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Inventarizační zpráva z provedené řádné inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a
pasiv k 31. 12. 2019 je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok 2019.
V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM
FONDŮM
- tato část závěrečného účtu města obsahuje přehledy přijatých dotací v roce 2019 ze
státního rozpočtu a státních fondů a jejich čerpání;
- nevyčerpané finanční prostředky určené k finančnímu vypořádání za rok 2019 byly vráceny
prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje již během roku 2019;
- město nemá žádný závazek ani pohledávku z finančního vypořádání za rok 2019;
- finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo odesláno dne 8. 1. 2020 a 23. 1. 2020.
IV. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD,
KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ
- město Loket nemá k 31. 12. 2019 žádné pohledávky z vyúčtování dotací poskytnutých
z rozpočtů regionálních rad, krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí do dalších rozpočtových
období.
VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB
- v tabulkách je uvedeno hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (základní
a mateřská škola) a hospodaření společností založených městem (Loketské městské lesy
s.r.o., Hrad Loket o.p.s. a Technické služby Loket s.r.o.).
VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2019 je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2019.
Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§
10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
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Návrh závěrečného účtu města za rok 2019 byl projednán finančním výborem dne 14. 5.
2020.
Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2019 byl zveřejněn od 20. 4. 2020 do 29. 4.
2020 na internetových stránkách města Loket: http://mu.loket.cz/?section_id=7676;
http://mu.loket.cz/?section_id=12655 a v užším rozsahu na úřední desce Městského úřadu
Loket.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit závěrečný účet města
Loket včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2019 a
vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Loket za rok 2019 bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
závěrečný účet města Loket za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Loket za rok 2019 a
vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením města Loket za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

20.
Delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovské vodárenské
s.r.o.
Příloha k bodu č. 20.1: Podklady pro jednání VH Sokolovské vodárenské s.r.o.
Příloha k bodu č. 20.2: Zveřejnění záměru nepeněžitého vkladu města Loket do Sokolovské
vodárenské s. r. o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
19. 6. 2020, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o
stavu majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2019,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 a účetní ztrátě,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
i) rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na
pachtovné z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti ve prospěch
věřitele Československá obchodní banka, a.s. jako forma zajištění v rámci úvěru
čerpaného za účelem financování odkoupení aktiv dle Smlouvy o převodu aktiv za
účelem nabytí majetku,
j) rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného
dceřinou společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
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k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok
2019 a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
l) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru za účelem financování koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města Ing.
Mgr. Petra Adamce a
ukládá mu,
aby za město Loket jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou
hromadu společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 a účetní ztrátě,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
- o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné
z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem zajištění
splnění povinností vůči věřiteli Československá obchodní banka, a.s. vyplývajících
ze smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32 294 930,- Kč za účelem koupě aktiv od
společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou
společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a
zprávy dozorčí rady za rok 2019,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru čerpaného ve výši 39 240 000,- Kč od
Československé obchodní banky, a.s. za účelem koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat
místostarosta Jan Hadrava,
přebírá
závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 10 700 000,- Kč do základního kapitálu
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
schvaluje
splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem,
který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č. 607/2020 znalkyně
Ing. Jaroslavy Medvědové,
uděluje
oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu
společnosti starostovi města.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

21.
Schválení zařazení území města Loket do územní působnosti MAS Sokolovsko
o.p.s.
Příloha k bodu č. 21: Dopis MAS Sokolovsko o.p.s.
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V souvislosti s přípravou MAS Sokolovsko o.p.s. na nové programové období 2021-2027 je
zapotřebí v Zastupitelstvu města Loket projednat setrvání města Loket v území MAS
Sokolovsko i v letech 2021-2027. Jedná se o nezbytnou formalitu, která se opakuje každých
7 let, vždy na počátku nového programového období. Bez tohoto souhlasu MAS Sokolovsko
o.p.s. neprojde tzv. standardizací, bez které se následně nemůže ucházet o alokace pro
příští období.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit zařazení území města
Loket do územní působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na programové období 2021-2027.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
zařazení území města Loket do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na programové
období 2021-2027.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

22.
Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Loket,
okres Sokolov
Příloha k bodu č. 22: Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
Loket, okres Sokolov
Zřizovatel má zájem na tom, aby ZŠ Loket v rámci doplňkové činnosti také zajišťovala
činnost a provoz školní jídelny včetně vaření a výdeje pokrmů, přičemž z hlediska
živnostenského zákona jde o živnost s názvem „hostinská činnost“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov a
ukládá
starostovi města, aby zajistil zápis změny zřizovací listiny v rejstříku příspěvkových
organizací vedeném u Krajského soudu v Plzni.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

23.
Smlouva č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
Příloha k bodu č. 23: Smlouva č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
smlouvu č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a
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zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Podpora
výměny kotlů ve městě Loket, okres Sokolov, akceptační číslo žádosti: 07981961,
v maximální výši 2 730 000 Kč.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

24.
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové dotace III.
Příloha k bodu č. 24.1: Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné
návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové
dotace III.
Příloha k bodu č. 24.2: Vzor žádosti
Příloha k bodu č. 24.3: Souhlas spoluvlastníka podílu v rodinném domě
Příloha k bodu č. 24.4: Souhlas spoluvlastníků podílu k bytu v rodinném domě
Příloha k bodu č. 24.5: Souhlas druhého z manželů k majetku ve společném jmění manželů
(SJM)
Příloha k bodu č. 24.6: Souhlas vlastníka pozemku
Příloha k bodu č. 24.7: Vzorová veřejnoprávní smlouva na poskytnutí návratné finanční
výpomoci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční
výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové dotace III.
Hlasování:

25.

pro 14

proti 0

zdržel se 1

Usnesení SCHVÁLENO

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

Člen dozorčí rady o.p.s. Karel Horčička podal rezignaci na funkci členství v dozorčí radě. Na
základě této rezignace je třeba dovolit člena dozorčí rady. Dle zakládací listiny HRAD Loket
o.p.s. má dozorčí rada tři členy. Počet členů zůstává shodný. Na člena dozorčí rady je
navržena Ing. Bc. et Bc. Hana Hornová (účetní a daňové poradenství).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
jmenuje
členem dozorčí rady společnosti HRAD Loket o.p.s. Ing. Bc. et Bc. Hanu Hornovou **********
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Hlasování:
26.

pro 12

proti 0

zdržel se 3

Usnesení SCHVÁLENO

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

Člen správní rady o.p.s. Ing. Petr Potužák podal rezignaci na funkci členství ve správní radě.
Na základě této rezignace je třeba dovolit člena správní rady. Dle zakládací listiny HRAD
Loket o.p.s. má správní rada šest členů. Počet členů zůstává shodný. Na člena správní rady
je navržen Ing. Štěpán Mosler.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
jmenuje
členem správní rady společnosti HRAD Loket o.p.s. Ing. Štěpána Moslera, **********
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 1

Usnesení SCHVÁLENO

27.
Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3.
– „Stavební úpravy“ – informace
Příloha k bodu č. 27: Přehled financování
Stavba postoupila do své poslední třetiny. Uvnitř je stavebně dokončena a před námi jsou tři
oblasti prací. Vedle dodávky technologických částí je to především restaurování stropu sálu
a vstupního vestibulu, renovace fasády a venkovní úpravy (zádlažba).
Financování, jak je patrno z tabulky „Dvorana-přehled financování“, se přes změny, které
byly vyvolány změnou stavby před jejím dokončením a věcmi zjištěnými v průběhu stavby,
které projekt neřešil, drží v blízkosti původní vysoutěžené ceny. Pokud se nám jako
v minulém roce podaří financovat část stavby z dotace Ministerstva kultury ČR (vloni
všechna okna, vstupní dveře do sálu a letos restaurování), tak se sníží vlastní prostředky cca
o 5 mil. Kč. V této věci je však nutné opakovaně podotknout, že vybavení interiéru včetně
osvětlení, tak aby byla Dvorana provozuschopná, si vyžádá částku v řádech milionů. Pokud
jde o dobu plnění, tak vše nasvědčuje tomu, že by stavba mohla být dokončena do konce
roku a začátkem příštího roku zahájeno převzetí stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
informace k akci: Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket,
část 3. – „Stavební úpravy“.
Hlasování:
28.

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Zápis z jednání kontrolního výboru

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
Zápis z jednání kontrolního výboru
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Hlasování:
29.

pro 15

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
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Ing. Zdeňka Bednáře a Patrika Stangara.

usnesením Z23/3/2020

Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Bc. Kláru Rozsypalovou a Jana Smolíka.

usnesením Z24/3/2020

Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z25/3/2020
projednalo a
schválilo
návrh zastupitele Mgr. Jaromíra Ungra zařadit do programu zasedání zastupitelstva jako bod
č. 28 – Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z26/3/2020
projednalo a
schválilo
program 3. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020
Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020
Prodej pozemku p. č. 715/223, ostatní plocha, o výměře 113 m2, k.ú. Loket
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
8. 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
9. Prodej pozemku p. č. 982/14, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 50 m2, k.ú.
Loket
10. Diskuse
11. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto klub
Loket v AČR na pořádání Grand Prix of Czech Republik
12. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket Rytířskému řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti restaurování
sochy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020
14. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu tělovýchovy a sportu
na rok 2020
15. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu kultury na rok 2020
16. Ručení k úvěrové smlouvě; společnost Technické služby Loket s.r.o.
17. Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2019
18. Schválení výsledku hospodaření města Loket za rok 2019
19. Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2019
20. Delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.
21. Schválení zařazení území města Loket do územní působnosti MAS Sokolovsko o.p.s.
22. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres
Sokolov
23. Smlouva č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky
24. Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové dotace III.
25. Jmenování člena dozorčí rady o.p.s. HRAD Loket
26. Jmenování člena správní rady o.p.s. HRAD Loket
27. Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3. –
„Stavební úpravy“ – informace
28. Zápis z jednání kontrolního výboru
29. Různé
Závěr
3.

Kontrola usnesení

4.

Přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z27/3/2020
projednalo a
schválilo
přijetí státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020, která byla
městu Loket přiznána ve výši 2 260 000 Kč.
5.
Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2020
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z28/3/2020
projednalo a
schválilo
návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020
takto:

AKCE OBNOVY

CELKOVÁ
CENA
VČETNĚ
DPH V KČ

CELKOVÁ
CENA BEZ
DPH V KČ

NEMOVITO
ST
DRUH
VLASTNÍKA

DOTACE
Z PROGRA
MU
REGENERA
CE MPR A

ZÁVAZNÝ
PODÍL
MĚSTA
LOKET
K DOTACI V

PODÍL
VLASTNÍKA
K DOTACI V
KČ
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Obnova
a nátěr
fasády – přední strany
objektu
a
další
související práce

MPZ 2020
V KČ
100 000

KČ
20 000

80 000

180 000

je
plátce
DPH
Měšťanský
dům č.p. 19,
Zámecká,
Loket

90 000

18 000

72 000

2 504 700

Fyzická
osoba
Není plátce
DPH
Městská
dvorana č.p.
312 a 313,
Radniční,
Loket

2 070 000

0

0

230 000

měšťanský
dům č.p. 74,
Kostelní,
Loket

200 000

30 000

fyzická
osoba

Obnova
dřevěného
historického arkýře

Restaurování svislých
stěn sálu a štukové
výzdoby
a
restaurování
vstupního vestibulu

2 070 000

434 700

právnická
osoba
je
plátce
DPH
2 260 000

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z29/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 20 000 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 a to na obnovu nemovité kulturní památky
č.p. 74, Kostelní, Loket – akce: „Obnova a nátěr fasády – přední strany objektu a další
související práce“.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z30/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnout z rozpočtu města jeho povinný spolupodíl ve výši 18 000 Kč k účelové dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 a to na obnovu nemovité kulturní památky
č.p. 19, Zámecká, Loket – akce: „Obnova dřevěného historického arkýře“.
6.

Prodej pozemku p. č. 715/223, ostatní plocha, o výměře 113 m2, k.ú. Loket

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z31/3/2020
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 715/223, ostatní plocha, o výměře 113 m2 dle GP č. 1568-5829/2019
v k.ú. Loket manželům ********** za kupní cenu 33 900 Kč dle ZP č. 385/1/5/2020 ze dne
25. 5. 2020 s tím, že k uvedenému pozemku bude zřízena bezplatně služebnost stezky ve
prospěch města Loket jako oprávněného, přičemž strana kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem, zejména cenu za znalecký posudek, správní poplatek za návrh na
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vklad práva do katastru nemovitostí, případně další správní poplatky spojené s realizací
převodu, náklady na sepis smlouvy a návrhu na vklad, 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
7.
Prodej pozemku p. č. 492, zahrada, části o výměře 91 m2 dle GP č. 1562495/2019 nově p.č. 492/2 v k.ú. Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z32/3/2020
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 492/2, zahrada, o výměře 91 m2 dle GP č. 1562-495/2019 v k.ú. Loket,
zájemci Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988 se sídlem Chomutov, Bezručova 4219,
za kupní cenu 27 300 Kč dle pravidel města Lokte s tím, že jako strana kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem (cenu za ZP, správní poplatek za návrh na vklad práva
do katastru nemovitostí, případně další správní poplatky spojené s realizací převodu) 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.
8.
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
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z33/3/2020
projednalo a
schválilo
převod práv a povinností spojených s členstvím ve Stavebním bytovém družstvu Rozvoj
Sokolov, se sídlem Sokolov, Nádražní 42, IČ 00041254, 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, za cenu obvyklou ve výši 240.000 Kč stanovenou
znaleckým posudkem č. 2279-12/20 ze dne 17. 2. 2020, který vyhotovil Ing. Milan Machovec
s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření kupní smlouvy.
9.
Prodej pozemku p. č. 982/14, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 50 m2,
k.ú. Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z34/3/2020
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 982/14, lesní pozemek o výměře 50 m2 v k.ú. Loket, a to manželům
**********, za kupní cenu 12 000 Kč (cenu obvyklou) dle ZP č. 385/3/3/2020 ze dne 5. 3. 2020
s tím, že jako strana kupující uhradí náklady spojené s prodejem (př. znalecký posudek,
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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 dále za podmínky strpění zřízení služebnosti inženýrské sítě
stávající vodovodní přípojky ve vlastnictví vlastníků sousedních nemovitostí.
10.

Diskuse

11.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto
klub Loket v AČR na pořádání Grand Prix of Czech Republik
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z35/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 60 000 Kč
žadateli: Automoto klub Loket v AČR, Na Vyhlídce 592, Loket, IČ: 14705460, na pořádání
Grand Prix of Czech Republik a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
12.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket Rytířskému řádu
Křižovníků s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti
restaurování sochy
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z36/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 50 000 Kč
žadateli: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha, IČ:
00408026, na postupnou obnovu kostela sv. Václava - Restaurování sochy a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
13.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových
aktivit, propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020
13.1 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020: Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z37/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli: Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Loket, na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
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13.2 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020: Loketský dráček, z.s.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z38/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč žadateli: Loketský dráček, z.s., na účel
uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
14.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu tělovýchovy a
sportu na rok 2020
14.1 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na
rok 2020: Sportovní klub TERMITI Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z39/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45 000 Kč žadateli: Sportovní klub TERMITI Loket, na
účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
14.2 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na
rok 2020: Fotbalový klub Loket, z.s.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z40/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 175 000 Kč žadateli: Fotbalový klub Loket, z.s., na
účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
města Loket ze dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
14.3 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu tělovýchovy a sportu na
rok 2020: TJ Loket, z.s. (provoz oddílů)
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z41/3/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70 000 Kč žadateli: TJ Loket, z.s., na účel uvedený v
jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze
dne 17. 9. 2015 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
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15.
Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu kultury na rok
2020
Neschváleno

16.

Ručení k úvěrové smlouvě; společnost Technické služby Loket s.r.o.

Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
odložení tohoto bodu programu.

usnesením Z42/3/2020

Odloženo
17.

Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2019

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z43/3/2020
projednalo a
schválilo
řádnou účetní závěrku města Loket za rok 2019 zpracovanou k 31. 12. 2019 za účetní
období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu účetních sestav: rozvaha sestavená k 31. 12.
2019, výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019 a přílohy účetní závěrky sestavené
k 31. 12. 2019 bez výhrad. Předložené podklady ke schválení řádné účetní závěrky města
Loket za rok 2019 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.

18.

Schválení výsledku hospodaření města Loket za rok 2019

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z44/3/2020
projednalo a
schválilo
ukončení rozpravy k tomuto bodu programu.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z45/3/2020
projednalo a
schválilo
výsledek hospodaření města Loket za rok 2019 ve výši -17 130 773,70 Kč.
19.

Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2019

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z46/3/2020
projednalo a
schválilo
závěrečný účet města Loket za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Loket za rok 2019 a
vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením města Loket za rok 2019 bez výhrad.
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20.
Delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovské vodárenské
s.r.o.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z47/3/2020
projednalo a
schválilo
delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
19. 6. 2020, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o
stavu majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2019,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 a účetní ztrátě,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
i) rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na
pachtovné z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti ve prospěch
věřitele Československá obchodní banka, a.s. jako forma zajištění v rámci úvěru
čerpaného za účelem financování odkoupení aktiv dle Smlouvy o převodu aktiv za
účelem nabytí majetku,
j) rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného
dceřinou společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok
2019 a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
l) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru za účelem financování koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města Ing.
Mgr. Petra Adamce a
ukládá mu,
aby za město Loket jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou
hromadu společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2019 a účetní ztrátě,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
- o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné
z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem zajištění
splnění povinností vůči věřiteli Československá obchodní banka, a.s. vyplývajících
ze smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32 294 930,- Kč za účelem koupě aktiv od
společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou
společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
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- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a
zprávy dozorčí rady za rok 2019,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru čerpaného ve výši 39 240 000,- Kč od
Československé obchodní banky, a.s. za účelem koupě části závodu
Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat
místostarosta Jan Hadrava,
přebírá
závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 10 700 000,- Kč do základního kapitálu
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
schvaluje
splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem,
který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č. 607/2020 znalkyně
Ing. Jaroslavy Medvědové,
uděluje
oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu
společnosti starostovi města.
21.
Schválení zařazení území města Loket do územní působnosti MAS Sokolovsko
o.p.s.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z48/3/2020
projednalo a
schválilo
zařazení území města Loket do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na programové
období 2021-2027.
22.
Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Loket,
okres Sokolov
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z49/3/2020
projednalo a
schválilo
dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov a
ukládá
starostovi města, aby zajistil zápis změny zřizovací listiny v rejstříku příspěvkových
organizací vedeném u Krajského soudu v Plzni.
23.
Smlouva č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z50/3/2020
projednalo a
schválilo
smlouvu č. 07981961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a
zmocňuje
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starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z51/3/2020
projednalo a
schválilo
přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Podpora
výměny kotlů ve městě Loket, okres Sokolov, akceptační číslo žádosti: 07981961,
v maximální výši 2 730 000 Kč.
24.
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové dotace III.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z52/3/2020
projednalo a
schválilo
Program na předfinancování výměn kotlů prostřednictvím bezúročné návratné finanční
výpomoci z rozpočtu města Loket v rámci Kotlíkové dotace III.
25.

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

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z53/3/2020
jmenuje
členem dozorčí rady společnosti HRAD Loket o.p.s. Ing. Bc. et Bc. Hanu Hornovou, **********
26.

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

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z54/3/2020
jmenuje
členem správní rady společnosti HRAD Loket o.p.s. Ing. Štěpána Moslera, **********
27.
Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3.
– „Stavební úpravy“ – informace
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z55/3/2020
projednalo a
vzalo na vědomí
informace k akci: Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket,
část 3. – „Stavební úpravy“.
28.

Zápis z jednání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
Zápis z jednání kontrolního výboru

usnesením Z56/3/2020
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…..………………………………………………………………………………………………………..
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:

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář

_____________________
Patrik Stangar
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