ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 19. 3. 2020
od 16:00 do 16:25 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice v Lokti
Přítomno:

12 členů zastupitelstva,

Omluveni:

Jan Hadrava, Ing. Zdeněk Bednář, Lubomír Stehlík

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne: 20. 3. 2020
Zahájení zasedání Zastupitelstva města Loket
Zasedání Zastupitelstva města Loket zahájil starosta města Ing. Mgr. Petr Adamec, který
přivítal všechny přítomné.
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 6. 2. 2020 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.
Bc. Martina Starka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr. Bc. Martina Starka
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

Zápis z 2. zasedání ZM dne 19. 3. 2020

Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 2. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Právo provedení stavby „BMW Future Mobility Development Center (FMDC)“
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 části pozemku p. č. 951/10, ostatní plocha, o výměře 19 m2 dle GP č. 243254/2019 označené jako díl „b“ v k.ú. Nadlesí
9. 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
10. Prodej pozemku p. č. 982/14, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 50 m2, k.ú.
Loket
11. Diskuse
12. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Automoto klub
Loket v AČR na pořádání Grand Prix of Czech Republik
13. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket Rytířskému řádu Křižovníků
s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti restaurování
sochy
14. Poskytnutí návratné finanční výpomoci dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“
15. Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov
– východ“
16. Ručení k úvěrové smlouvě; společnost Technické služby Loket s.r.o.
17. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu volnočasových aktivit,
propagaci města a cestovního ruchu na rok 2020
18. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu tělovýchovy a sportu
na rok 2020
19. Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města Loket na podporu kultury na rok 2020
20. Doplnění strategického plánu města Loket - zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
21. Jmenování člena dozorčí rady o.p.s. HRAD Loket
22. Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3. –
„Stavební úpravy“ – informace
23. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Závěr
Starosta města Ing. Mgr. Petr Adamec zastupitelům navrhl, aby byl program 2. zasedání
zastupitelstva města vzhledem ke krizové situaci z důvodu šíření koronaviru COVID-19
zúžen na projednání pouze bodů č. 1, 2, 4, 14 a 15, navrženého programu. Ostatní body
programu budou odloženy a projednány na příštím, 3. zasedání Zastupitelstva města Loket.
O tomto návrhu zastupitelé hlasovali.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo,
aby byl program 2. zasedání zastupitelstva města vzhledem ke krizové situaci z důvodu
šíření koronaviru COVID-19 zúžen na projednání pouze bodů č. 1, 2, 4, 14 a 15 původního
programu s tím, že ostatní body programu budou odloženy a projednány na příštím,
3. zasedání Zastupitelstva města Loket.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 2. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Loket
Právo provedení stavby „BMW Future Mobility Development Center (FMDC)“
Poskytnutí návratné finanční výpomoci dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“
5. Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov
– východ“
1.
2.
3.
4.

Závěr
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

3.
Právo provedení stavby „BMW Future Mobility Development Center (FMDC)“
Přílohy k bodu č. 3.1: Žádost společnosti BMW o zřízení práva stavby
Přílohy k bodu č. 3.2: Návrh smlouvy o zřízení práva stavby
Přílohy k bodu č. 3.3: Veřejný zájem projektu vývojového centra společnosti BMW Group
Přílohy k bodu č. 3.4: Zákres do KN
Přílohy k bodu č. 3.5: Znalecký posudek
Na základě jednání se zástupci BMW Mobility Development Center s.r.o. ze dne 30. 1. 2020
a 13. 2. 2020 bylo město Loket následně požádáno o právo stavby na pozemcích parc. č.
589/4 v k.ú. Lomnice u Sokolova a na parc. č. 554/28, 554/29; 554/30; 554/31; 554/32 v k.ú.
Vintířov u Sokolova v majetku města Loket (celková výměra je 136.270 m2), tyto pozemky
jsou součástí Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Loket a společností
Sokolovská uhelná, právní zástupce, a. s. ze dne 21. 3. 2019. Součástí smlouvy o smlouvě
budoucí se společností Sokolovská uhelná a. s. je i pozemek p. č. 554/28 v k. ú. Vintířov u
Sokolova. Smlouva o smlouvě budoucí je platná do 31. 12. 2020 s podmínkou
pravomocného soudního sporu, obě tyto právní vady (budoucí kupní smlouva, soudní spor)
jsou uvedeny ve smlouvě s BMW a ta je s nimi seznámena. Zřízení práva stavby a smlouva
o smlouvě budoucí se tak vzájemně nevylučují. V rámci jednání s BMW bylo této společnosti
sděleno, že zřízení práva stavby bude za úplatu, jejíž výše bude dána znaleckým posudkem,
minimálně však ve výši dle platných pravidel města pro stanovení cen pronájmů pozemků
v kategorii – pozemek pro výstavbu veřejně prospěšných staveb, např. komunikace – tj.
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20,21,-/m2/rok . Zřízení práva stavby podléhá zveřejnění záměru podle § 39 zákona o obcích
(zveřejněno na úřední desce v listinné i elektronické podobě od 18. 2. 2020 do 4. 3. 2020) a
vlastní uzavření smlouvy o zřízení práva stavby je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva
města podle § 84 písm. m) zákona o obcích.
Dne 27. 2. 2020 byla ze strany společnosti BMW zaslána oficiální žádost o zřízení práva
stavby na předmětných pozemcích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
uzavřít smlouvu o právu stavby na pozemcích parc. č. 589/4 v k.ú. Lomnice u Sokolova a na
parc. č. 554/28, 554/29; 554/30; 554/31; 554/32 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře 136.270
m2, v předloženém znění, mezi společností BMW Mobility Development Center s.r.o. se
sídlem Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 08082189, jako stavebníkem a
městem Loket, výše úplaty za zřízení práva stavby činí 2 754 016,70,-/rok a daň z přidané
hodnoty hradí též stavebník a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

4.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci dobrovolnému svazku obcí
„Mikroregion Sokolov – východ“
Příloha k bodu č. 4.1: Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Sokolov
– východ
Příloha k bodu č. 4.2: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci Mikroregion Sokolov – východ
Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ žádá město Loket o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 441 894 Kč na předfinancování projektu „Mikroregion
Sokolov – východ kompostuje“, doba dosažení účelu návratné finanční výpomoci 30. 4.
2020, lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků 30. 6. 2021. Návratná finanční
výpomoc bude vrácena městu jednorázově. Finanční prostředky budou použity na realizaci
nákupu kompostérů a štěpkovače pro město Loket. Návratná finanční výpomoc je
požadována ve výši smluvně přislíbené dotace z OPŽP.
Kompostéry budou na základě smluv o výpůjčkách předány k užívání občanům města Loket.
Účast města Loket v projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ schválilo
Zastupitelstvo města Loket dne 29. 6. 2017, usnesení č. Z93/5/2017 s tím, že město Loket
na předfinancování projektu ve výši 85 – ti % způsobilých výdajů poskytne Mikroregionu
Sokolov – východ návratnou finanční výpomoc.
Finanční prostředky na poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou zahrnuty ve schváleném
rozpočtu města Loket na rok 2020.
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 návratné
finanční výpomoci, byť je zařazena do schváleného rozpočtu, schválit samostatným
usnesením.
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Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit poskytnutí
návratné finanční výpomoci dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov –
východ“ ve výši 441 894 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí návratné finanční výpomoci dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov –
východ“, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 70948755, ve výši 441 894 Kč na
předfinancování projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“, s tím, že účel
návratné finanční výpomoci bude dosažen do 30. 4. 2020 a návratná finanční výpomoc bude
městu Loket vrácena jednorázově do 30. 6. 2021 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 1

Usnesení SCHVÁLENO

5.
Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“
Příloha k bodu č. 5: Žádost o poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu Mikroregion
Sokolov – východ kompostuje
Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ žádá v souladu se stanovami DSO
město Loket o poskytnutí mimořádného příspěvku na spolufinancování projektu „Mikroregion
Sokolov – východ kompostuje“ ve výši 113 824 Kč. Výše mimořádného příspěvku odpovídá
spoluúčasti města Loket k výše uvedenému projektu.
Finanční prostředky na poskytnutí mimořádného příspěvku jsou zahrnuty ve schváleném
rozpočtu města Loket na rok 2020.
Účast města Loket v projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ schválilo
Zastupitelstvo města Loket dne 29. 6. 2017, usnesení č. Z93/5/2017 s tím, že město Loket
se bude na projektu podílet 15- ti % způsobilých výdajů a 10 – ti % nezpůsobilých výdajů
připadajících na město Loket.
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 mimořádného
příspěvku dobrovolnému svazku obcí, byť je zařazena do schváleného rozpočtu, schválit
samostatným usnesením.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit poskytnutí
mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“
ve výši 113 824 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
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poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov –
východ“, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 70948755 ve výši 113 824 Kč na
spolufinancování projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“.
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 1
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z16/2/2020
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr. Bc. Martina Starka
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Bc. Kláru Rozsypalovou a Jana Smolíka.

usnesením Z17/2/2020

Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z18/2/2020
projednalo a
schválilo,
aby byl program 2. zasedání zastupitelstva města vzhledem ke krizové situaci z důvodu
šíření koronaviru COVID-19 zúžen na projednání pouze bodů č. 1, 2, 4, 14 a 15 původního
programu s tím, že ostatní body programu budou odloženy a projednány na příštím,
3. zasedání Zastupitelstva města Loket.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z19/2/2020
projednalo a
schválilo
program 2. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Loket
Právo provedení stavby „BMW Future Mobility Development Center (FMDC)“
Poskytnutí návratné finanční výpomoci dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“
5. Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov
– východ“
1.
2.
3.
4.

Závěr

3.

Právo provedení stavby „BMW Future Mobility Development Center (FMDC)“

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z20/2/2020
projednalo a
schválilo
uzavřít smlouvu o právu stavby na pozemcích parc. č. 589/4 v k.ú. Lomnice u Sokolova a na
parc. č. 554/28, 554/29; 554/30; 554/31; 554/32 v k.ú. Vintířov u Sokolova o výměře 136.270
m2, v předloženém znění, mezi společností BMW Mobility Development Center s.r.o. se
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sídlem Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 08082189, jako stavebníkem a
městem Loket, výše úplaty za zřízení práva stavby činí 2 754 016,70,-/rok a daň z přidané
hodnoty hradí též stavebník a
zmocňuje
starostu města jejím podpisem.
4.
Poskytnutí návratné finanční
„Mikroregion Sokolov – východ“

výpomoci

dobrovolnému

svazku

obcí

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z21/2/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí návratné finanční výpomoci dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov –
východ“, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 70948755, ve výši 441 894 Kč na
předfinancování projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“, s tím, že účel
návratné finanční výpomoci bude dosažen do 30. 4. 2020 a návratná finanční výpomoc bude
městu Loket vrácena jednorázově do 30. 6. 2021 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
5.
Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z22/2/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov –
východ“, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 70948755 ve výši 113 824 Kč na
spolufinancování projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“.

…..………………………………………………………………………………………………………..
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. Bc. Martin Stark
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