ZÁPIS
z 1. schůze Rady města Loket dne 12. 1. 2022 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti budovy radnice Loket
______________________________________________________________________________
Přítomni:

Ing. Mgr. Petr Adamec – starosta
Jan Hadrava – místostarosta
Mgr. Vítězslav Adamec, DiS. – člen rady města
Karel Smolík – člen rady města
Bc. Klára Rozsypalová – člen rady města

Omluveni:

-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

14. 1. 2022

1.

Schválení programu 1. schůze rady města dne 12. ledna 2022

Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
program 1. schůze rady města dne 12. ledna 2022 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 1. schůze rady města dne 12. ledna 2022
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 162, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, části o výměře 21 m2, k. ú. Loket
4. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 688/16, druh pozemku: zahrada, části o
výměře 47 m2, k. ú. Loket
5. Žádost o vyjádření ke stavbě „Loket – Tovární ulice, vodovod a tlaková splašková
kanalizace“, na pozemcích p. č. 488/2, p. č. 494, p. č. 499/1, p. č. 500/2, p. č. 534, p. č.
535/1, p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 577/16, p. č. 993/57, p. č. 1003, p. č. 1047, p. č. 1048/1,
p. č. 1048/2, p. č. 1049, dále o vyznačení souhlasu se stavbou na přiloženém výkrese, k. ú.
Loket
6. Žádost o povolení vstupu na pozemky p. č. 814/11, p. č. 815, p. č. 816, p. č. 869, p. č. 868,
p. č. 865, p. č. 880/2, p. č. 870/1, p. č. 892/2, p. č. 372/1, p. č. 373/1, k. ú. Loket
7. Žádost o zakrácení stromkových porostů na pozemku p. č. 270, k. ú. Loket
8. Žádost o souhlas se záměrem stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku
p. č. 715/226, dále se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 715/226 na pozemek 715/75 a dále
s vybudováním a uložením přípojky splaškové kanalizace na části pozemku p. č. 715/75 za
účelem napojení do stávající veřejné stokové sítě
9. Žádost o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě, ke
sjezdu a k přípojce splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku p. č. 715/226, stavba
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k tíži části služebného
pozemku p. č. 715/75, v rozsahu plochy cesty 12 m2 a v rozsahu plochy inženýrské sítě 1,4
m2, k. ú. Loket
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10. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace o výměře 13,40 m2, vybudování sjezdu a přípojky
splaškové kanalizace pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č.
715/226, k. ú. Loket
11. Zhotovení sloupků s řetězem na pozemku p. č. 519/1 podél místní komunikace III, třídy č.
61 c, v ulici Rooseveltova naproti garážím, k. ú. Loket
12. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov –
Nová Role“, k. ú. Božičany, k. ú. Nové Role
13. Umístění přenosného dopravního značení ve městě Loket po dobu konání akce Loketský
masopust dne 19. 2. 2022, čas: od 14:00 – 18:00 hod.
14. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0061 v souvislosti
s realizací stavby Dopravní terminál Loket předmostí
15. Žádost o proplacení víceprací na akci „Dopravní terminál Loket předmostí – dokumentace
stavby“
16. Žádost o úpravu výše vyměřené pokuty na akci „Dopravní terminál Loket předmostí –
dokumentace stavby“
17. Cenová nabídka společnosti KV engigeering s. r. o. na provádění služeb autorského dozoru
pro stavbu „Dopravní terminál Loket předmostí“
18. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, Rekonstrukce komunikace v ul.
Tovární“
19. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, parkování pro obyvatele sídliště
Lužná ul. (3. etapa)“
20. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Dopravní terminál Loket předmostí“
21. Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb číslo
O2OP/841044
22. Dílčí změna ke změně č. 1 ÚP Loket
23. Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. za období 12/2021
24. Kamerová detekce vozidel náměstí – navigační systém
25. Částečná revokace usnesení č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o souhlas
s umístěním stavby IE-12-0007553 Loket (SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket
26. Částečná revokace usnesení č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE12-0007553/01 Loket (SO), Tovární, KNN, pro uložení kabelového vedení NN na částech
pozemků p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 10 m2, p. č. 535/1 o výměře
249 m2, p. č. 568 o výměře 10 m2, p. č. 544/3 o výměře 1,4 m2, p. č. 499/1 o výměře 137 m2,
p. č. 1003 o výměře 10 m, stavba „Loket (SO), Tovární, kNN“, k. ú. Loket
27. Částečná revokace usnesení č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění
stavby č. IE-12-0007553/09 Loket (SO), Tovární, kNN, uložení zemního kabelového vedení
NN – HDV, na pozemku p. č. 499/1 o rozsahu 2,1 m2 ve prospěch pozemku p. č. 545, jehož
součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 110, stavba „Loket (SO), Tovární NN“, k. ú.
Loket
28. Částečná revokace usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o stanovisko
k návrhu tras liniové telekomunikační veřejné optické sítě, která bude realizovaná na území
města Loket jako stavba „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET – II. ETAPA“, k. ú. Loket
29. Částečná revokace usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o zřízení
věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě pro vybudování a umístění
multifunkční optické sítě na části pozemku p. č. 68/1 o výměře 219 m 2, p. č. 210/3 o výměře
1 m2, p. č. 58 o výměře 16 m2, p. č. 100 o výměře 98 m2, p. č. 210/1 o výměře 43 m2, p. č.
211/1 o výměře 31 m2, p. č. 194 o výměře 15 m2, p. č. 180/1 o výměře 56 m2, p. č. 162 o
výměře 24 m2, p. č. 161 o výměře 11 m2, p. č. 168 o výměře 2 m2, p. č. 245/1 o výměře 264
m2, p. č. 121/1 o výměře 8 m2, p. č. 248/6 o výměře 5 m2, p. č. 210/8 o výměře 6 m2, p. č.
478 o výměře 80 m2, p. č. 466/1 o výměře 26 m2, p. č. 210/7 o výměře 95 m2, p. č. 439/2 o
výměře 72 m2, p. č. 453 o výměře 5 m2, p. č. 982/20 o výměře 25 m2, p. č. 427 o výměře 21
m2, p. č. 485/2 o výměře 8 m2, p. č. 11 o výměře 34 m2, p. č. 203/2 o výměře 9 m2, p. č. 97/1
o výměře 12 m2, p. č. 103/2 o výměře 10 m2, p. č. 496 o výměře 1 m2, p. č. 493 o výměře 8
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m2, p. č. 491/2 o výměře 11 m2, p. č. 817 o výměře 17 m2, p. č. 843 o výměře 62 m2 , p. č.
1033/2 o výměře 61 m2, p. č. 266/4 o výměře 3 m2, p. č. 265/1 o výměře 48 m2, p. č. 266/5 o
výměře 11 m2, p. č. 266/6 o výměře 5 m2, p. č. 1050/4 o výměře 2 m2, p. č. 425 o výměře 8
m2, p. č. 1050/2 o výměře 1 m2, 1050/3 o výměře 8 m2, p. č. 1045/2 o výměře 7 m2, p. č.
1044/4 o výměře 15 m2, p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 6 m2, p. č. 535/1
o výměře 106 m2, p. č. 568 o výměře 4 m2, p. č. 544/3 o výměře 1 m2, p. č. 1003 o výměře 4
m2, p. č. 499/1 o výměře 59 m2 pro stavbu „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET - II.
ETAPA“, k. ú. Loket
30. Výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020 na pronájem parkovacích ploch města Loket
31. Různé
Závěr
Hlasování:

2.

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 162, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, části o výměře 21 m2, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 3.1: Žádost o prodej pozemku (části) p. č. 162, k. ú. Loket z majetku Města Loket
včetně fotodokumentace
Příloha k bodu č. 3.2: Situační snímek s návrhem dělení pozemku, informace o pozemku
Příloha k bodu č. 3.3: Umístění sítí ČEZ Distribuce, GasNet s.r.o.
********** žádají o odkoupení části pozemku p. č. 162 o výměře cca 21 m2, k. ú. Loket za účelem
parkování a přístupu do objektu rodinného domu č. p. 117/5 na pozemku p. č. 159 ve vlastnictví
žadatelů.
V katastru nemovitostí je pozemek p. č. 162 veden jako ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace o celkové výměře 967 m2, po oddělení by plocha k prodeji činila cca 21 m2. Část
pozemku p. č. 162 navazuje na pozemek p. č. 158, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří ve
vlastnictví pana ********** a na pozemek p. č. 159, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří ve
vlastnictví žadatelů Jiřího a Naděždy Koláříkových. Celý pozemek p. č. 162 je v nájmu Technických
služeb s.r.o.
Vlastníci žádají o zohlednění jejich investic do pozemku, prováděnou letní a zimní údržbu a
existenci stávajících inženýrských sítí (kabely elektro, kabelová TV, plynová přípojka). Z vlastních
finančních prostředků opravili opěrnou zeď nájezdu, instalovali historické zábradlí a provedli
odvodnění dešťové vody, včetně lapače splavenin z vedlejšího objektu. Pozemek chtějí v
budoucnu žadatelé užívat k parkování u domu i z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu.
V současné době nelze část pozemku, o kterou mají žadatelé zájem využívat k parkování,
parkování je povoleno pouze ve vymezených oblastech placeného stání, které jsou vyznačeny
dopravním značením.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 162, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, k. ú. Loket, části o výměře cca 21 m2 s tím, že přesná výměra bude určena
geometrickým plánem a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření Smlouvy o podmínkách prodeje, vyhotovení
GP, následné zveřejnění záměru prodeje a připravila odpověď v souladu s usnesením.
Hlasování:

pro 4

proti 1

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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4.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 688/16, druh pozemku: zahrada,
části o výměře 47 m2, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 4.1: Žádost o pronájem pozemku (části) z majetku Města Loket
Příloha k bodu č. 4.2: Informace o pozemku včetně situačního snímku
Příloha k bodu č. 4.3: Zaměření plochy části požadovaného pozemku k pronájmu v programu Geo
Data
********** žádá o pronájem části pozemku p. č. 688/16, druh pozemku: zahrada, části o výměře cca
47 m2 v ulici Revoluční, k. ú. Loket za účelem parkování vozidla včetně udržování pozemku
(sekání trávy, opatření proti případnému znečištění pozemku souvisejícím s parkováním vozidla).
Poznámka: Kolem požadované části pozemku vede místní komunikace III. třídy 69c, před vjezdem
do ulice je dopravní značení IP 10a Slepá pozemní komunikace. Dle zaměření plochy části
pozemku k pronájmu v programu Geo Data bylo zjištěno, že požadovaná plocha zasahuje do části
místní komunikace.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p č. 688/16, druh pozemku: zahrada, části o výměře
47 m2, k. ú. Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila zveřejnění záměru pronájmu s tím, že pronajatá část
pozemku nebude zasahovat do místní komunikace a nájemce bude povinen dodržovat opatření
proti případnému znečištění pozemku související s parkováním vozidla.
Hlasování:

pro 0

proti 5

zdržel se 0

Usnesení NESCHVÁLENO

5.
Žádost o vyjádření ke stavbě „Loket – Tovární ulice, vodovod a tlaková splašková
kanalizace“, na pozemcích p. č. 488/2, p. č. 494, p. č. 499/1, p. č. 500/2, p. č. 534, p. č. 535/1,
p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 577/16, p. č. 993/57, p. č. 1003, p. č. 1047, p. č. 1048/1, p. č. 1048/2,
p. č. 1049, dále o vyznačení souhlasu se stavbou na přiloženém výkrese, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 5.1: Žádost včetně průvodní a souhrnné technické zprávy
Příloha k bodu č. 5.2: Koordinační situační výkres
Příloha k bodu č. 5.3: Vyjádření města Loket ze dne 6. 1. 2022
Sokolovská vodárenská s.r.o., IČO: 26348675, Sokolov, Svatopluka Čecha 1001, zastoupena na
základě plné moci společností JP ENGINEERING s.r.o., IČO: 25244396, Merklín, Pstruží 58, žádá
o vyjádření ke stavbě „Loket – Tovární ulice, vodovod a tlaková splašková kanalizace“ na
pozemcích p. č. 488/2, p. č. 494, p. č. 499/1, p. č. 500/2, p. č. 534, p. č. 535/1, p. č. 535/17, p. č.
568, p. č. 577/16, p. č. 993/57, p. č. 1003, p. č. 1047, p. č. 1048/1, p. č. 1048/2, p. č. 1049, dále o
vyznačení souhlasu se stavbou na přiloženém výkrese, pro společné povolení, k. ú. Loket.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
Sokolovské vodárenské s.r.o., IČO: 26348675, Sokolov, Svatopluka Čecha 1001, zastoupené na
základě plné moci společností JP ENGINEERING s.r.o., IČO: 25244396, Merklín, Pstruží 58,
záměr stavby „Loket – Tovární ulice, vodovod a tlaková splašková kanalizace“ na pozemcích p. č.
488/2, p. č. 494, p. č. 499/1, p. č. 500/2, p. č. 534, p. č. 535/1, p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 577/16,
p. č. 993/57, p. č. 1003, p. č. 1047, p. č. 1048/1, p. č. 1048/2, p. č. 1049 v k. ú. Loket, vyznačení
souhlasu se stavbou na přiloženém výkrese, pro společné povolení, a to za těchto podmínek:
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a) před zahájením stavby žadatel uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové
služebnosti inženýrské sítě, na vodovod a tlakovou splaškovou kanalizaci uloženou na částech
pozemků p. č. 499/1, p. č. 535/1, p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 1003, p. č. 1048/1, p. č. 1049 v k.
ú. Loket, podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví
města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020,
b) minimálně 10 dní před vstupem na dotčené pozemky bude o tomto vstupu prokazatelně
informován referent odboru majetku města pan Lubomír Sluka, tel. 702 109 457,
l.sluka@loket.cz, informace bude obsahovat kontakt na odpovědnou osobu realizační firmy,
c) při provádění stavby nedojde k poškození stávajících inženýrských sítí uložených v pozemcích
města Loket,
d) v ulici Tovární budou práce koordinovány, se společností ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035 a
společností Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, které budou do pozemků, podle projektové
dokumentace (viz příloha), ukládat kabel NN a multifunkční optický kabel, dále budou práce
koordinovány se zhotovitelem povrchu komunikace,
e) uhradí poplatek podle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2020 v pl. znění za užívání
veřejného prostranství a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

6.
Žádost o povolení vstupu na pozemky p. č. 814/11, p. č. 815, p. č. 816, p. č. 869, p. č.
868, p. č. 865, p. č. 880/2, p. č. 870/1, p. č. 892/2, p. č. 372/1, p. č. 373/1, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 6: Žádost od Povodí Ohře včetně situace
Povodí Ohře, s.p., IČO: 70889988, Chomutov, Bezručova 4219, závod Karlovy Vary, provoz
Karlovy Vary, Otovice, Mostecká 50, žádá o povolení vstupu na pozemky p. č. 814/11, p. č. 815, p.
č. 816, p. č. 869, p. č. 868, p. č. 865, p. č. 880/2, p. č. 870/1, p. č. 892/2, p. č. 372/1, p. č. 373/1, za
účelem provedení běžné údržby spočívající v odstranění zdravotně poškozených dřevin podél řeky
Ohře, pozemek p. č. 577/1, vše v k. ú. Loket. Termín provádění: I. čtvrtletí 2022.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
vstup na pozemky p. č. 814/11, p. č. 815, p. č. 816, p. č. 869, p. č. 868, p. č. 865, p. č. 880/2, p. č.
870/1, p. č. 892/2, p. č. 372/1, p. č. 373/1, za účelem provedení běžné údržby spočívající
v odstranění zdravotně poškozených dřevin podél řeky Ohře, pozemek p. č. 577/1, vše v k. ú.
Loket, termín provádění: I. čtvrtletí 2022 a to Povodí Ohře, s.p., IČO: 70889988, Chomutov,
Bezručova 4219, závodu Karlovy Vary, provozu Karlovy Vary, Otovice, Mostecká 50 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

7.
Žádost o zakrácení stromkových porostů na pozemku p. č. 270, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 7.1: Žádost včetně dokumentace
Příloha k bodu č. 7.2: Snímek z katastrální mapy
Manželé ********** žádají zakrácení stromů na pozemku p. č. 270 nad hranicí pozemků p. č. 273 a
272, které jsou ve vlastnictví žadatelů, vše v k. ú. Loket. Jedná se o vzrostlé nálety stromů
s dlouhými tenkými kmeny, rostoucích ve skupinách. Při větrném počasí se stromy lámou a padají
na pozemky žadatelů.
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Pozn. Pozemek p. č. 270, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: neplodná půda o
výměře 1 548 m2, je ve vlastnictví města Loket.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala
žádost manželů ********** a
schválila
podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náletového porostu (bez, olše, líska,
javor, akát) do obvodu kmene 80 cm a keřového porostu v pásu cca 5 m na pozemku p. č. 270 v k.
ú. Loket u Městského úřadu Loket, odboru výstavby, u orgánu ochrany přírody a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby v souladu s vydaným rozhodnutím orgánu ochrany přírody
zajistila pokácení dřevin na pozemku p. č. 270 v k. ú. Loket v pásu cca 5 m a informovala žadatele.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

8.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na
pozemku p. č. 715/226, dále se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 715/226 na pozemek 715/75
a dále s vybudováním a uložením přípojky splaškové kanalizace na části pozemku p. č.
715/75 za účelem napojení do stávající veřejné stokové sítě
Příloha k bodu č. 8: Situace koordinační NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Manželé **********, oba zastoupeni na základě plné moci panem **********, žádají o souhlas se
záměrem stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, dále se
zřízením sjezdu z pozemku p. č. 715/226 na pozemek 715/75 a dále s vybudováním a uložením
přípojky splaškové kanalizace na části pozemku p. č. 715/75 za účelem napojení do stávající
veřejné stokové sítě.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
manželům **********, zastoupenými na základě plné moci panem **********, záměr
stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, zřízení sjezdu
z pozemku p. č. 715/226 na pozemek 715/75 a vybudování a uložením přípojky splaškové
kanalizace na části pozemku p. č. 715/75 pro napojení do stávající veřejné stokové sítě, vše v k. ú.
Loket, a to za těchto podmínek: stavebníci, vlastníci pozemku p. č. 715/226 uzavřou s městem
Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě k části pozemku p. č.
715/75 zasažené stavbou sjezdu a přípojkou splaškové kanalizace, stavba sjezdu bude provedena
tak, že dešťové vody ze sjezdu, vybudovaného na pozemku p. č. 715/75 budou svedeny na
pozemek stavebníků a dále při provádění výkopových prací nedojde k poškození stávajících
inženýrských sítí, uložených v pozemku p. č. 715/75, vše v k. ú. Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

9.
Žádost o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě,
ke sjezdu a k přípojce splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku p. č. 715/226, stavba
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k tíži části služebného
pozemku p. č. 715/75, v rozsahu plochy cesty 12 m2 a v rozsahu plochy inženýrské sítě 1,4
m2, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 9.1: Situace katastrální NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
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Příloha k bodu č. 9.2: SOSB o zřízení poz. služebnosti cesty a stezky a inženýrské sítě
Manželé **********, oba zastoupeni na základě plné moci panem **********, žádají o zřízení
věcného břemene – pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě, ke sjezdu a k přípojce
splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku p. č. 715/226, stavba „NOVOSTAVBA RODINNÉHO
DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k tíži části služebného pozemku p. č. 715/75, v rozsahu plochy
cesty 12 m2 a v rozsahu plochy inženýrské sítě 1,4 m2, k. ú. Loket.
Výše jednorázové úplaty dle Ceníku věcných břemen:
sjezd v zast. území nebo zast. plochy podle platného ÚP - činí 3 000 Kč/ případ.
cena za sjezd: 3 000 Kč a příslušnou DPH.
služebnost inž. sítě v zast. území nebo zast. plochy podle platného ÚP - činí 200 Kč/ bm
délka vedení 9,3m x 200 Kč/bm = 1 860 Kč a příslušnou DPH
Cena celkem: 3 000 + 1 860 = 4 860 a příslušnou DPH
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
manželům **********, zastoupenými na základě plné moci panem **********, uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě, ke sjezdu a k přípojce
splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku 715/226, pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO
DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k tíži části služebného pozemku p. č. 715/75, v rozsahu plochy
cesty 12 m2 a v rozsahu plochy inženýrské sítě 1,4 m2, k. ú. Loket, podle návrhu této smlouvy,
dobu neurčitou, jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti cesty a inženýrské sítě ve výši 4 860
Kč a příslušnou DPH, podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve
vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č.
R10/1/2020, a to za těchto podmínek:
a) žadatelé, vlastníci pozemku p. č. 715/226, k. ú. Loket, uzavřou s městem Loket Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě k části pozemku p.
č. 715/75 před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby,
b) uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2020 v pl. znění za užívání
veřejného prostranství a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
pozemkové služebnosti v souladu s usnesením a připravila odpověď v souladu s usnesením.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

10.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace o výměře 13,40 m2, vybudování sjezdu a
přípojky splaškové kanalizace pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku
p. č. 715/226, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 10: Situace katastrální NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Manželé **********, oba zastoupeni na základě plné moci panem **********, žádají o pronájem části
pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace o výměře
13,40 m2, za účelem vybudování sjezdu (o výměře 12 m2) a přípojky splaškové kanalizace (o
výměře 1,4 m2) pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k. ú.
Loket.
Podle pravidel pro stanovení cen nájmu pozemků ve vlastnictví města Loket:
přístup, přejezd, sjezd (zpevněné plochy) je sazba 112,13 Kč/m2/rok – sjezd na pozemku p. č.
715/75 o výměře 8,80 m2, cena dle pravidel činí 987 Kč/rok.
přípojka: vodovodní; kanalizační; telekomunikační; NN; NTL; STL; je sazba 11,22 Kč/m2/rok
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(nejméně 336,42 Kč/rok)
délka potrubí 9,3 m2 x 2 m ochranné pásmo =18,6 m2 x 11,22 Kč /m2/rok = 209 Kč/rok
Celkem: 987 Kč/rok + 336,42 Kč/rok = 1 323 Kč/rok
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace o výměře 13,40 m2, vybudování sjezdu a přípojky splaškové
kanalizace pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k. ú.
Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila zveřejnění záměru pronájmu.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

11.
Zhotovení sloupků s řetězem na pozemku p. č. 519/1 podél místní komunikace III,
třídy č. 61 c, v ulici Rooseveltova naproti garážím, k. ú. Loket
Příloha k bodu č. 11.1: Situační zákres sloupků na pozemku p. č. 519/1, Loket
Příloha k bodu č. 11.2: Sloupek Simple s oky G 60/2
Rada města na své schůzi dne 6. 10. 2021 projednala a odložila žádost pana Jana Heráka, Loket,
T. G. Masaryka 82/11, o vytýčení prostoru na pozemcích ve vlastnictví města Loket p. č. 519/1 a p.
č. 993/50, pro možnost najetí a následného zaparkování vozidla do garáže postavené na pozemku
p. č. 519/2 v k. ú. Loket.
Rada města na své schůzi vznesla požadavek, aby se uvedená lokalita řešila jako celek a
v uvedeném prostoru byly podél místní komunikace nainstalovány sloupky, které by se zamezily
nežádoucímu parkování vozidel.
Cenová nabídka od pana Tomáše Pikory, Loket, Kostelní 72/7:
a) sloupek Simple s oky G 60/2:
1 600 kus + 1 700 montáž = 33 000 Kč s DPH + řetěz 100 Kč/m pozink a zámky – 40 000 Kč
b) sloupky zhotovené panem Smolíkem:
5 000 kus + 1 700 montáž = 67 000 Kč s DPH + řetěz 100 Kč/m pozink a zámky – 74 000 Kč
případně jiné:
https://www.pontte.cz/sloupky-patniky/sloupky-s-oky-na-retez/1447/sloupek-simple-G60-2
Pozn. Vlastníci garáží souhlasí s umístěním sloupků na části pozemku p. č. 519/1 v k. ú. Loket, viz
příloha.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o dílo s Tomášem Pikorou, Loket, Kostelní 72/7, na zhotovení sloupků s řetězem
na pozemku p. č. 519/1 podél místní komunikace III, třídy č. 61 c, v ulici Rooseveltova naproti
garážím, k. ú. Loket, dle situačního zákresu v katastrální mapě, za cenu 40 000 Kč a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila smlouvu o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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12.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov
– Nová Role“, k. ú. Božičany, k. ú. Nové Role
Příloha k bodu č. 12.1: Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru
Příloha k bodu č. 12.2: Katastrální situační výkres
Příloha k bodu č. 12.3: Situace přejezdu
Příloha k bodu č. 12.4: Souhrnná technická zpráva
Příloha k bodu č. 12.5: Vyjádření LML s.r.o., ze dne 7.1.2022
Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1, Dlážděná 1003/7, zastoupena na
základě plné moci společností ATE, s.r.o., IČO: 48360473, Cheb, Wolkerova 2425/14, žádá o
souhlas se záměrem stavby „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov – Nová Role, k. ú.
Božičany, k. ú. Nové Role.
Cílem stavby je vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie PZS 3ZBI
(sklápěcí závory) na přejezdu P260 v km 5,008 regionální neelektrizované trati Chodov – Nová
Role za účelem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu a snížení nebezpečí vzniku
mimořádné události. Stavba je umístěna od společné hranice sousedního pozemku p. č. 456/8,
druh pozemku: orná půda o výměře 24381 m2 (ve vlastnictví města Loket), ve vzdálenosti méně
než 2 m.
Pozn. Uvedený pozemek má v pachtu společnost LML s.r.o., která s výstavbou „Výstavba PZS
v km 5,008 (P260) trati Chodov – Nová Role, k. ú. Božičany, k. ú. Nové Role, souhlasí za
podmínek uvedených ve svém vyjádření ze dne 7. 1. 2022, viz příloha.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
Správě železnic, státní organizaci, IČO: 70994234, Praha 1, Dlážděná 1003/7, zastoupené na
základě plné moci společností ATE, s.r.o., IČO: 48360473, Cheb, Wolkerova 2425/14, záměr
stavby „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov – Nová Role, k. ú. Božičany, k. ú. Nové
Role, a to za těchto podmínek:
a) společnost Loketské městské lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, bude písemně informována, min. 10
dní předem, o zahájení stavby přejezdového zabezpečovacího zařízení v k. ú. Božičany,
kontaktní osoba: pan František Kolář, tel. 602415379,
b) stavba žádným způsobem nezasáhne do pozemku p. č. 456/8 v k. ú. Božičany,
c) na pozemku p. č. 456/8 v k. ú. Božičany nebudou odkládány odpady ani odpadky ze stavby a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

13.
Umístění přenosného dopravního značení ve městě Loket po dobu konání akce
Loketský masopust dne 19. 2. 2022, čas: od 14:00 – 18:00 hod.
Příloha k bodu č. 13: Umístění přenosného dopravního značení
Dne 19. 2. 2022 (sobota) bude ve městě Loket po dobu konání akce Loketský masopust umístěno
podle přiloženého situačního zákresu přenosné dopravní značení.
Přenosné dopravní značení bude umístěné podle přiloženého situačního zákresu v katastrální
mapě:
• na silnici III/2099, p.p.č. 777/7 (ulice Sokolovská) ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve správě
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, před vjezdem na most, bude umístěné
dopravní značení č. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s Dodatkovou tabulkou č.
E13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ a Dopravní zábrana Z2,
• před odbočením na most, bude na krajnici silnice III/2099, p.p.č. 585/1 umístěné přenosné
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dopravní značení č. B 24a „Zákaz odbočení vpravo“,
• na místní komunikaci III. třídy č. 9c v ulici Radniční, bude umístěné dopravní značení č. B1
„Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s Dodatkovou tabulkou č. E13 „Dopravní obsluze
vjezd povolen“ a Dopravní zábrana Z2.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
umístění přenosného dopravního značení ve městě Loket po dobu konání akce Loketský
masopust dne 19. 2. 2022, čas: od 14:00 – 18:00 hod.
Umístění přenosného dopravního značení podle přiloženého situačního zákresu v katastrální
mapě:
• na silnici III/2099, p.p.č. 777/7 (ulice Sokolovská) ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve správě
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, před vjezdem na most, bude umístěné
dopravní značení č. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s Dodatkovou tabulkou č.
E13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ a Dopravní zábrana Z2,
• před odbočením na most, bude na krajnici silnice III/2099, p.p.č. 585/1 umístěné přenosné
dopravní značení č. B 24a „Zákaz odbočení vpravo“.
• na místní komunikaci III. třídy č. 9c v ulici Radniční, bude umístěné dopravní značení č. B1
„Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s Dodatkovou tabulkou č. E13 „Dopravní obsluze
vjezd povolen“ a Dopravní zábrana Z2 a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby požádala o stanovisko Policii ČR, DI, Sokolov, Jednoty 1773,
o stanovisko k umístění přechodného dopravního značení a o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Sokolov, Rokycanova
1929.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

14.
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0061
v souvislosti s realizací stavby Dopravní terminál Loket předmostí
Příloha k bodu č. 14.1 - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací – CETIN
Příloha k bodu č. 14.2 - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - přílohy –
CETIN
V souvislosti s přípravou na realizaci stavební akce Dopravní terminál Loket předmostí je nutné
realizovat překládku sítě elektronických komunikací v rozsahu uvedeném v příloze. Společnost
CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 předložila
návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací včetně propočtu výše nákladů
překládky stanovených na základě CTN v celkové výši 422 365 Kč. Překládka bude realizována
přibližně v dubnu 2022 v koordinaci se stavbou Dopravní terminál Loket předmostí.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0061 mezi
městem Loket a společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
9, IČ 04084063, jejímž předmětem je realizace překládky sítě elektronických komunikací vyvolaná
stavbou Dopravní terminál Loket předmostí, a to za cenu 422 365 Kč a
zmocňuje
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starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

15.
Žádost o proplacení víceprací na akci „Dopravní terminál Loket předmostí –
dokumentace stavby“
Příloha k bodu č. 15.1: Příloha k bodu č. 15.1 - Žádost o proplacení víceprací ze dne 4. 1. 2022
Příloha k bodu č. 15.2 - Dohoda o závěrečném vypořádání závazků ze smlouvy o dílo
Dne 5. 1. 2022 podala společnost KV engineering s. r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17
Karlovy Vary – Stará Role, IČ 45355142, zastoupená Ing. Pavlem Heringem (dále jen „KV
engineering“) žádost o proplacení víceprací na akci Dopravní terminál Loket předmostí –
dokumentace stavby v celkové výši 84 800 Kč bez DPH (102 608 Kč včetně DPH).

Provedené práce
Návrh opravy kamenné opěrné stěny u
parkoviště autobusů podpírající pěšinu
na vyhlídkové místo. Práce zahrnovaly
geodetické zaměření, místní šetření
statika, návrh opravy statikem, resp.
návrh nové stěny

Cena za činnost v
Kč

Druh
činnosti
Zaměření

800

2

1600

Místní
šetření

800

3

2400

Návrh
opravy

800

34,5

27600

800

2

1600

Návrh opravy zdi s elektro rozvaděči u
mostu přes Ohři. Zeď plynule navazuje Zaměření
na mostní konstrukci. Práce zahrnovaly
místní šetření se stavebním
Návrh
zaměřením zdi, návrh opravy povrchů
opravy
zdi a zákrytové desky
Návrh řešení přípravy pro dobíjecí
Projednání
stanice elektromobilů. Práce
zahrnovaly projednání místa napojení
Návrh
ČEZ Distribuce, návrh tras vedení a
opravy
umístění trafostanice
Zpracování podkladů pro řešení
smluvních vztahů města s vlastníky
Projekce
pozemků dotčených projektem,
následné dělení stavebních objektů a s
ním spojené úpravy projektové
dokumentace pro společné povolení a Kompletace
provádění stavby
Celková cena bez DPH
DPH 21 %

Cena v
Kč

31600

12800
800

14

11200

600

3

1800
23400

800

27

21600

800

19

15200
17000

600

Celková cena včetně DPH

3

1800
84800
17808
102608

Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
uzavření dohody o závěrečném vypořádání závazků ze smlouvy o dílo na provedení projekčních
prací pod názvem Dopravní terminál Loket předmostí – dokumentace stavby, a to mezi městem
Loket a společností KV engineering s. r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary –
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Stará Role, IČ 45355142, zastoupenou Ing. Pavlem Heringem, na jejímž základě budou
proplaceny provedené vícepráce za celkovou částku 84 800 Kč bez DPH (102 608 Kč včetně
DPH) a
zmocňuje
starostu města podpisem dohody.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

16.
Žádost o úpravu výše vyměřené pokuty na akci „Dopravní terminál Loket předmostí
– dokumentace stavby“
Příloha k bodu č. 16.1: Smlouva o dílo ze dne 30. 1. 2020
Příloha k bodu č. 16.2: Dodatek č. 1 SOD
Příloha k bodu č. 16.3: Dodatek č. 2 SOD
Příloha k bodu č. 16.4: Výpočet smluvní pokuty
Příloha k bodu č. 16.5: Žádost o úpravu výše vyměřené pokuty na akci Dopravní terminál Loket
předmostí – dokumentace stavby
Dne 5. 1. 2022 podala společnost KV engineering s. r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17
Karlovy Vary – Stará Role, IČ 45355142, zastoupená Ing. Pavlem Heringem (dále jen „KV
engineering“) žádost o úpravu výše vyměřené pokuty na akci Dopravní terminál Loket předmostí –
dokumentace stavby, která byla výpočtem ze smlouvy o dílo stanovena ve výši 89 011, 85 Kč
(propočet je uveden v příloze č. 16.4). KV engineering žádá snížení částky smluvní pokuty o
21 822,26 Kč, a to zejména z důvodu nemožnosti ovlivnit rychlost vydání pravomocného
stavebního povolení a zároveň z důvodu plnění požadavků objednatele (města Loket) na úpravu
dokumentace, která trvala 10 dní. V rámci výběrového řízení byl společností KV engineering
vznesen dotaz (otázka č. 2) ke končenému termínu plnění zadávací dokumentace, která je
součástí SOD. Zadavatelem (městem Loket) bylo podáno vysvětlení, že termín ukončení plnění je
lhůtou pro zpracování dokumentace stavby, nikoli pro činnost stavebního úřadu. Podrobné
zdůvodnění žádosti je uvedeno v příloze č. 16.5.
Smluvní pokuta po uznání uvedených připomínek činí 67 189,59 Kč.
Výpočet dle SOD, kdy je ustanovení odst. 6.2. c) vykládáno, jako doložení pravomocného
stavebního povolení:
Porušení termínu zhotovitelem dle ustanovení odst. 6.2. c) a 6.1. SOD

cena díla celkem včetně DPH
dle SOD
1148532

dny prodlení

výše smluvní
pokuty v % dle
SOD
0,05

počet dní
prodlení

výše smluvní
pokuty za den
prodlení
574,27

smluvní pokuta
za den prodlení

smluvní pokuta
celkem

26. 7. 2021 - 31. 7. 2021

5

574,27

2871,35

1. 8. 2021 - 31. 8. 2021

31

574,27

17802,37

1. 9. 2021 - 30. 9. 2021

30

574,27

17228,1

1. 10. 2021 - 31. 10. 2021

31

574,27

17802,37

1. 11. 2021 - 30. 11. 2021

30

574,27

17228,1

1. 12. 2021 - 28. 12. 2021

28

574,27

16079,56

155

89011,85
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Návrh na vypořádání smluvní pokuty dle KV engineering:
dny prodlení

počet dní
prodlení

smluvní pokuta
za den prodlení

smluvní pokuta
celkem

26. 7. 2021 - 31. 7. 2021

5

574,27

2871,35

1. 8. 2021 - 31. 8. 2021

31

574,27

17802,37

1. 9. 2021 - 30. 9. 2021

30

574,27

17228,1

1. 10. 2021 - 31. 10. 2021

31

574,27

17802,37

1. 11. 2021 - 30. 11. 2021

30

574,27

17228,1

Pokuta celkem

127

Odpočet úpravy DSP

10

72932,29
574,27

Pokuta celkem po odečtu

-5742,7
67189,59

Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
uložení smluvní pokuty za porušení termínu dle smlouvy o dílo na akci Dopravní terminál Loket
předmostí – dokumentace stavby ze dne 30. 1. 2020 ve znění pozdějších dodatků společnosti KV
engineering spol. s r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, IČ
45355142, zastoupenou Ing. Pavlem Heringem ve výši 72 932,29 Kč a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby předala odboru financí podklady pro vystavení faktury na
smluvní pokutu.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

17.
Cenová nabídka společnosti KV engigeering s. r. o. na provádění služeb autorského
dozoru pro stavbu „Dopravní terminál Loket předmostí“
Příloha k bodu č. 17.1: Cenová nabídka – Autorský dozor „Dopravní terminál Loket předmostí“
ze dne 4. 1. 2022
Společnost KV engineering s. r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará
Role, IČ 45355142, zastoupenou Ing. Pavlem Heringem předložila cenovou nabídku na provádění
služeb autorského dozoru pro stavbu „Dopravní terminál Loket předmostí“.
Cenová nabídka obsahuje předpokládaný počet návštěv autorského dozoru pro dopravní stavbu
(43) a počet návštěv autorského dozoru pro stavbu objektu dopravní kanceláře (20) a k nim
příslušnou sazbu ve výši 3 800 Kč bez DPH za návštěvu. Dále je v cenové nabídce stanovena
hodinová sazba 850 Kč bez DPH za hodinu za projekční práce související s výkonem autorského
dozoru. Zde je předpokládaný rozsah 150 hodin.
Celková částka předpokládaných nákladů za výkon autorského dozoru činí 366 900 Kč.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterými je upraven
postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
schválila
uzavření příkazní smlouvy na provádění autorského dozoru na stavbě s názvem Dopravní terminál
Loket předmostí, a to mezi městem Loket a společností KV engineering s. r. o., se sídlem Závodu
míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, IČ 45355142, zastoupenou Ing. Pavlem Heringem
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za předpokládanou cenu 366 900 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

18.
Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, Rekonstrukce komunikace
v ul. Tovární“
Příloha k bodu č. 18: PDPS Loket, Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
vzala na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Loket, Rekonstrukce komunikace
v ul. Tovární“
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

19.
Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, parkování pro obyvatele
sídliště Lužná ul. (3. etapa)“
Příloha k bodu č. 19: PDPS „Loket, parkování pro obyvatele sídliště Lužná ul. (3. etapa)“
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
vzala na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Loket, parkování pro obyvatele
sídliště Lužná ul. (3. etapa)“
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

20.
Projektová dokumentace pro provádění stavby „Dopravní terminál Loket předmostí“
Příloha k bodu č. 20: PDPS „Dopravní terminál Loket předmostí“
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
vzala na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Dopravní terminál Loket předmostí“.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

21.
Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb číslo
O2OP/841044
Příloha k bodu č. 21: Návrh dodatku č. 3 k Rámcové dohodě číslo O2OP_841044
Dodatkem č. 3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb číslo
O2OP/841044 je přidán jako další účastník dohody příspěvková organizace Kulturní dům Dvorana,
příspěvková organizace.
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Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
uzavření dodatku č. 3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb číslo
O2OP/841044 mezi městem Loket a společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4, IČ: 60193336 a
zmocňuje
starostu města jeho podpisem.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

22.
Dílčí změna ke změně č. 1 ÚP Loket
Příloha k bodu č. 22: Snímek z katastrální mapy s vyznačením dotčených pozemků
Vzhledem k současným nevyhovujícím prostorám hasičské zbrojnice byly hledány vhodné
pozemky pro její nové umístění, a nakonec byla vytipována část pozemků společnosti Loketské
městské lesy s.r.o., které nejsou využívány pro provoz sběrného dvora v Revoluční ulici v Lokti.
Jedná se o pozemky parc. č. 624/5, 624/6 a 624/13 k. ú. Loket – viz příloha. Podle platného
Územního plánu Loket však plochu nelze pro hasičskou zbrojnici využít bez změny územního
plánu. V současné době město Loket pořizuje Změnu č. 1 Územního plánu Loket (dále jen „Z1 ÚP
Loket“). V případě souhlasu rady města s návrhem nového umístění hasičské zbrojnice je nutné
předložit pořizovateli Z1 ÚP Loket – odboru výstavby Městského úřadu Loket, podnět k zařazení
dílčí změny (nové umístění hasičské zbrojnice) do Z1 ÚP Loket, a to změny funkční plochy podle
Územního plánu Loket „VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba“ na plochu „OM
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“, popřípadě doplnit hasičskou zbrojnici do
přípustného využití plochy „VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba“.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala
návrh na podání podnětu pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu Loket k zařazení dílčí změny
spočívající ve změně funkční plochy podle Územního plánu Loket „VD výroba a skladování –
drobná a řemeslná výroba“ na plochu „OM občanské vybavení – komerční zařízení malá a
střední“, popřípadě v doplnění hasičské zbrojnice do přípustného využití plochy „VD výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba“ a
schválila
podání podnětu pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu Loket k zařazení dílčí změny spočívající
ve změně funkční plochy podle Územního plánu Loket „VD výroba a skladování – drobná a
řemeslná výroba“ na plochu „OM občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“,
popřípadě v doplnění hasičské zbrojnice do přípustného využití plochy „VD výroba a skladování –
drobná a řemeslná výroba“
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

23.
Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. za období 12/2021
Příloha k bodu č. 23: Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. za období 12/2021
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
vzala na vědomí
zprávu o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. za období 12/2021.
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Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

24.
Kamerová detekce vozidel náměstí – navigační systém
Příloha k bodu č. 24.1: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi navigačního systému
Příloha k bodu č. 24.2: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu systému kamerová detekce vozidel
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o koupi navigačního systému a dodatku č. 1 ke Smlouvě o
pronájmu systému kamerová detekce vozidel ve městě Loket uzavřené mezi společností SPEL
a.s. a městem Loket, kterými se řeší termín prodloužení realizace do 31.1. 2022 a
zmocňuje
starostu města uzavřením dodatků č. 1 k smlouvám.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

25.
Částečná revokace usnesení č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o
souhlas s umístěním stavby IE-12-0007553 Loket (SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena na základě
pověření paní Vladimírou Vlachovou, technikem přípravy projektu, žádá o částečnou revokaci
usnesení města Loket č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se změny podmínek uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti a nájemní smlouvy, ve
smyslu, že obě smlouvy budou uzavřeny až před samotnou realizací stavby IE-12-0007553 Loket
(SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket.
Rada města na své 36. schůzi konané dne 15. 12. 2021 projednala a schválila usnesením č.
R707/36/2021 ČEZ Distribuci, a.s., IČO 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupené na základě pověření paní Vladimírou Vlachovou, technikem přípravy projektu,
umístění stavby IE-12-0007553 Loket (SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket, a to za těchto podmínek:
a) před vydání opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje, žadatel, investor stavby,
uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-0007553/01 Loket (SO), Tovární, KNN, podle Pravidel pro zřizování
věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením
Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, k částem pozemků p. č. 1048/1, p. č.
535/17, p. č. 535/1, p. č. 568, p. č. 544/3, p. č. 1003, p. č. 499/1 v k. ú. Loket, zasaženým
stavbou vedení kNN,
b) před vydání opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje, žadatel, investor stavby,
uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-0007553/09 Loket (SO), Tovární, KNN, podle Pravidel pro zřizování
věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením
Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, k části pozemku p. č. 499/1 v k. ú. Loket,
zasažené stavbou vedení kNN
c) současně s akcí ČEZu budou koordinovány práce s panem Hüttnerem, správcem veřejného
osvětlení v Lokti, nadzemní rozvod VO na betonových sloupech bude demontován v rámci
plánované akce ČEZ Distribuce a.s., a podle projektové dokumentace povede ve společné
trase kabel NN s kabelem VO s tím, že město Loket, uhradí náklady za realizaci veřejného
osvětlení,
d) současně s akcí ČEZu budou koordinovány práce se společností Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595,
a podle projektové dokumentace ve společné trase s kabelem NN povede multifunkční optický
kabel.
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Předkládáme částečnou revokaci usnesení č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se
uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování
věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady
města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) a b) uvedeného usnesení
vypouští slova: „před vydání opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se
slovy: „před samotnou realizací stavby“.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) a b) uvedeného usnesení vypouští slova: „před
vydáním opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před
samotnou realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

26.
Částečná revokace usnesení č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IE-12-0007553/01 Loket (SO), Tovární, KNN, pro uložení kabelového vedení NN na
částech pozemků p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 10 m2, p. č. 535/1 o
výměře 249 m2, p. č. 568 o výměře 10 m2, p. č. 544/3 o výměře 1,4 m2, p. č. 499/1 o výměře
137 m2, p. č. 1003 o výměře 10 m, stavba „Loket (SO), Tovární, kNN“, k. ú. Loket
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena na základě
pověření paní Vladimírou Vlachovou, technikem přípravy projektu, žádá o částečnou revokaci
usnesení města Loket č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se změny podmínek uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti a nájemní smlouvy, ve
smyslu, že obě smlouvy budou uzavřeny až před samotnou realizací stavby IE-12-0007553 Loket
(SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket.
Rada města na své 36. schůzi konané dne 15. 12. 2021 projednala a schválila usnesením č.
R708/36/2021společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, zastoupené na základě pověření paní Vladimírou Vlachovou, technikem přípravy projektu,
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č.
stavby č. IE-12-0007553/01 Loket (SO), Tovární, KNN, pro uložení kabelového vedení NN na
částech pozemků p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 10 m2, p. č. 535/1 o výměře
249 m2, p. č. 568 o výměře 10 m2, p. č. 544/3 o výměře 1,4 m2, p. č. 499/1 o výměře 137 m2, p. č.
1003 o výměře 10 m2, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 83 000 Kč a příslušnou DPH, při
délce vedení 597 bm, rozsahu věcného břemene 417,90 m2, stavba „Loket (SO), Tovární, kNN“, k.
ú. Loket, podle návrhu této smlouvy, podle Pravidel pro zřizování věcných břemene na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, a to za těchto podmínek:
a) žadatel, investor stavby, uzavře s městem Loket Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007553/01 Loket (SO), Tovární, KNN, pro
uložení kabelového vedení NN na částech pozemků p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o
výměře 10 m2, p. č. 535/1 o výměře 249 m2, p. č. 568 o výměře 10 m2, p. č. 544/3 o výměře 1,4
m2, p. č. 499/1 o výměře 137 m2, p. č. 1003 o výměře 10 m2, před vydáním opatření stavebního
úřadu, kterým se stavba umisťuje,
b) uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2020 v pl. znění za užívání
veřejného prostranství.
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Předkládáme částečnou revokaci usnesení č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se
uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování
věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady
města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští
slova: „před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy:
„před samotnou realizací stavby“.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením a zajistila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

27.
Částečná revokace usnesení č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti
o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o
umístění stavby č. IE-12-0007553/09 Loket (SO), Tovární, kNN, uložení zemního kabelového
vedení NN – HDV, na pozemku p. č. 499/1 o rozsahu 2,1 m2 ve prospěch pozemku p. č. 545,
jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 110, stavba „Loket (SO), Tovární NN“,
k. ú. Loket
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena na základě
pověření paní Vladimírou Vlachovou, technikem přípravy projektu, žádá o částečnou revokaci
usnesení města Loket č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021, týkající se změny podmínek uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti a nájemní smlouvy, ve
smyslu, že obě smlouvy budou uzavřeny až před samotnou realizací stavby IE-12-0007553 Loket
(SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket.
Rada města na své 36. schůzi konané dne 15. 12. 2021 projednala a schválila usnesením č.
R709/36/2021společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, zastoupené na základě pověření paní Vladimírou Vlachovou, technikem přípravy projektu,
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění
stavby č. IE-12-0007553/09 Loket (SO), Tovární, kNN, na uložení zemního kabelového vedení NN
– HDV, do pozemku p. č. 499/1 o rozsahu 2,1 m2 ve prospěch pozemku p. č. 545, jehož součástí
je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 110, mezi smluvními stranami, budoucí povinný město Loket,
IČO: 00259489, Loket, T. G. Masaryka 1/69, budoucí oprávněný: Pavel Marek, Loket, Tovární č.
ev. 110, investor: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, název
stavby „IE-12-0007553 Loket (SO), Tovární NN“, k. ú. Loket, podle návrhu této smlouvy,
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč a příslušnou DPH, podle
Pravidel pro zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket,
schválených usnesením Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, a to za těchto
podmínek, žadatel, investor stavby:
a) zajistí uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě
k části pozemku p. č. 499/1 mezi smluvními stranami před vydáním opatření stavebního úřadu,
kterým se stavba umisťuje,
b) uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2020 v pl. znění za užívání
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veřejného prostranství,
c) na své náklady nechá vyhotovit geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene
k části pozemku p. č. 499/1 v k. ú. Loket,
d) vyhotoví a zašle městu Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k části
pozemku 499/1, k. ú. Loket, v patřičném počtu včetně návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí,
e) uhradí jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene podle smlouvy o zřízení pozemkové
služebnosti inženýrské sítě a uhradí správní poplatek za povolení vkladu úprava do katastru
nemovitostí.
Předkládáme částečnou revokaci usnesení č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se
uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování
věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady
města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští
slova: „před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy:
„před samotnou realizací stavby“.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
pozemkové služebnosti a po provedení stavby zajistila uzavření vlastní smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti inženýrské sítě v souladu s usnesením a připravila odpověď v souladu
s usnesením.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

28.
Částečná revokace usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o
stanovisko k návrhu tras liniové telekomunikační veřejné optické sítě, která bude
realizovaná na území města Loket jako stavba „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET – II.
ETAPA“, k. ú. Loket
Nej. cz s.r.o., IČO: 03213595, Praha 4, Chodov, Kaplanova 2252/8, zastoupena na základě plné
moci panem Petrem Fremutem, Praha 4, Podolí, Minická 376, žádá o částečnou revokaci
usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021, ve smyslu změny podmínek uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a nájemních smluv na stavbu „MULTIFUNKČNÍ
OPTICKÁ SÍŤ LOKET – II. ETAPA“ a to tak, že všechny uvedené smlouvy budou uzavřeny
s městem Loket před samotnou realizací výše uvedené stavby.
Rada města na své 36. schůzi konané dne 15. 12. 2021 projednala a schválila usnesením č.
R711/36/2021 společnosti Nej. cz s.r.o., IČO: 03213595, Praha 4, Chodov, Kaplanova 2252/8,
zastoupené na základě plné moci panem Petrem Fremutem, Praha 4, Podolí, Minická 376, trasu
liniové telekomunikační veřejné optické sítě, která bude realizovaná na území města Loket jako
stavba „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET – II. ETAPA“, k. ú. Loket, a to za těchto podmínek:
a) před vydání opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje, žadatel, investor stavby,
uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě k částem
pozemků zasaženým stavbou p. č. 68/1, p. č. 210/3, p. č. 58, p. č. 100, p. č. 210/1, p. č. 211/1,
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b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

p. č. 194, p. č. 180/1, p. č. 162, p. č. 161, p. č. 168, p. č. 245/1, p. č. 121/1, p. č. 248/6, p. č.
210/8, p. č. 478, p. č. 466/1, p. č. 210/7, p. č. 439/2, p. č. 453, p. č. 982/20, p. č. 427, p. č.
485/2, p. č. 11, p. č. 203/2, p. č. 97/1, p. č. 103/2, p. č. 496, p. č. 493, p. č. 491/2, p. č. 817, p. č.
843, p. č. 1033/2, p. č. 266/4, p. č. 265/1, p. č. 266/5, p. č. 266/6, p. č. 1050/4, p. č. 425, p. č.
1050/3, 1050/2, p. č. 1045/2, p. č. 1044/4, p. č. 1048/1, p. č. 535/17, p. č. 535/1, p. č. 568, p. č.
544/3, p. č. 1003, p. č. 499/1, vše v k. ú. Loket, podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne
9. ledna 2020, č. R10/1/2020,
minimálně 10 dní před vstupem na dotčené pozemky bude o tomto vstupu prokazatelně
informováno město Loket, informace bude obsahovat kontakt na odpovědnou osobu realizační
firmy,
před zahájením stavby bude provedeno fyzické předání pozemků na základě předávacího
protokolu včetně fotodokumentace s referentem odboru majetku města panem Lubomírem
Slukou, tel. 702 109 457,
před zahájením prací budou upřesněna místa podvrtů pod komunikacemi s panem Lubomírem
Slukou, bude pořízena fotodokumentace, která bude součástí předávacího protokolu,
při provádění stavby nedojde k poškození stávajících inženýrských sítí uložených v pozemcích
města Loket,
z důvodu záruky na provedenou stavbu chodníku zhotovenou na části pozemku p. č. 478 a p. č.
1033/2, bude před zahájením stavby kontaktovaná firma, která chodník zhotovila a výkopové
práce budou probíhat za podmínek stanovených zhotovitelem stavby tak, aby nebyly porušené
záruční podmínky (kontakt na zhotovitelem obdržíte od pana Lubomíra Sluky),
při provádění stavby nedojde k poškození stávajících vzrostlých dřevin, v případě poškození a
následnému uhynutí dřevin, provede žadatel na své náklady novou výsadbu těchto dřevin,
v ulici Tovární budou práce koordinovány s akcí ČEZu, a podle projektové dokumentace ve
společné trase s kabelem NN povede multifunkční optický kabel,
po ukončení prací budou pozemky zasažené stavbou uvedeny do původního stavu, zámková
dlažba bude zpevněna.

Předkládáme částečnou revokaci usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se
uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování
věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady
města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští
slova: „před vydání opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy:
„před samotnou realizací stavby“.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

29.
Částečná revokace usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o zřízení
věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě pro vybudování a umístění
multifunkční optické sítě na části pozemku p. č. 68/1 o výměře 219 m2, p. č. 210/3 o výměře
1 m2, p. č. 58 o výměře 16 m2, p. č. 100 o výměře 98 m2, p. č. 210/1 o výměře 43 m2, p. č.
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211/1 o výměře 31 m2, p. č. 194 o výměře 15 m2, p. č. 180/1 o výměře 56 m2, p. č. 162 o
výměře 24 m2, p. č. 161 o výměře 11 m2, p. č. 168 o výměře 2 m2, p. č. 245/1 o výměře 264 m2,
p. č. 121/1 o výměře 8 m2, p. č. 248/6 o výměře 5 m2, p. č. 210/8 o výměře 6 m2, p. č. 478 o
výměře 80 m2, p. č. 466/1 o výměře 26 m2, p. č. 210/7 o výměře 95 m2, p. č. 439/2 o výměře 72
m2, p. č. 453 o výměře 5 m2, p. č. 982/20 o výměře 25 m2, p. č. 427 o výměře 21 m2, p. č. 485/2
o výměře 8 m2, p. č. 11 o výměře 34 m2, p. č. 203/2 o výměře 9 m2, p. č. 97/1 o výměře 12 m2,
p. č. 103/2 o výměře 10 m2, p. č. 496 o výměře 1 m2, p. č. 493 o výměře 8 m2, p. č. 491/2 o
výměře 11 m2, p. č. 817 o výměře 17 m2, p. č. 843 o výměře 62 m2 , p. č. 1033/2 o výměře 61
m2, p. č. 266/4 o výměře 3 m2, p. č. 265/1 o výměře 48 m2, p. č. 266/5 o výměře 11 m2, p. č.
266/6 o výměře 5 m2, p. č. 1050/4 o výměře 2 m2, p. č. 425 o výměře 8 m2, p. č. 1050/2 o
výměře 1 m2, 1050/3 o výměře 8 m2, p. č. 1045/2 o výměře 7 m2, p. č. 1044/4 o výměře 15 m2,
p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 6 m2, p. č. 535/1 o výměře 106 m2, p. č. 568
o výměře 4 m2, p. č. 544/3 o výměře 1 m2, p. č. 1003 o výměře 4 m2, p. č. 499/1 o výměře 59
m2 pro stavbu „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET - II. ETAPA“, k. ú. Loket
Nej. cz s.r.o., IČO: 03213595, Praha 4, Chodov, Kaplanova 2252/8, zastoupena na základě plné
moci panem Petrem Fremutem, Praha 4, Podolí, Minická 376, žádá o částečnou revokaci
usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021, ve smyslu změny podmínek uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a nájemních smluv na stavbu „MULTIFUNKČNÍ
OPTICKÁ SÍŤ LOKET – II. ETAPA“ a to tak, že všechny uvedené smlouvy budou uzavřeny
s městem Loket před samotnou realizací výše uvedené stavby.
Rada města na své 36. schůzi konané dne 15. 12. 2021 projednala a schválila usnesením č.
R712/36/2021 společnosti Nej. cz s.r.o., IČO: 03213595, Praha 4, Chodov, Kaplanova 2252/8,
zastoupena na základě plné moci panem Petrem Fremutem, Praha 4, Podolí, Minická 376,
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě pro
vybudování a uložení multifunkční optické sítě do pozemků p. č. 68/1 o výměře 219 m2, p. č. 210/3
o výměře 1 m2, p. č. 58 o výměře 16 m2, p. č. 100 o výměře 98 m2, p. č. 210/1 o výměře 43 m2, p.
č. 211/1 o výměře 31 m2, p. č. 194 o výměře 15 m2, p. č. 180/1 o výměře 56 m2, p. č. 162 o výměře
24 m2, p. č. 161 o výměře 11 m2, p. č. 168 o výměře 2 m2, p. č. 245/1 o výměře 264 m2, p. č. 121/1
o výměře 8 m2, p. č. 248/6 o výměře 5 m2, p. č. 210/8 o výměře 6 m2, p. č. 478 o výměře 80 m2, p.
č. 466/1 o výměře 26 m2, p. č. 210/7 o výměře 95 m2, p. č. 439/2 o výměře 72 m2, p. č. 453 o
výměře 5 m2, p. č. 982/20 o výměře 25 m2, p. č. 427 o výměře 21 m2, p. č. 485/2 o výměře 8 m2, p.
č. 11 o výměře 34 m2, p. č. 203/2 o výměře 9 m2, p. č. 97/1 o výměře 12 m2, p. č. 103/2 o výměře
10 m2, p. č. 496 o výměře 1 m2, p. č. 493 o výměře 8 m2, p. č. 491/2 o výměře 11 m2, p. č. 817 o
výměře 17 m2, p. č. 843 o výměře 62 m2 , p. č. 1033/2 o výměře 61 m2, p. č. 266/4 o výměře 3 m2,
p. č. 265/1 o výměře 48 m2, p. č. 266/5 o výměře 11 m2, p. č. 266/6 o výměře 5 m2, p. č. 1050/4 o
výměře 2 m2, p. č. 425 o výměře 8 m2, p. č. 1050/2 o výměře 1 m2, 1050/3 o výměře 8 m2, p. č.
1045/2 o výměře 7 m2, p. č. 1044/4 o výměře 15 m2, p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o
výměře 6 m2, p. č. 535/1 o výměře 106 m2, p. č. 568 o výměře 4 m2, p. č. 544/3 o výměře 1 m2, p.
č. 1003 o výměře 4 m2, p. č. 499/1 o výměře 59 m2, v délce vedení 5 468 m, v rozsahu plochy 1
645 m2, pro stavbu „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET - II. ETAPA“, vše v k. ú. Loket, podle
návrhu této smlouvy, na dobu neurčitou, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 660 400 Kč a
příslušnou DPH, podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví
města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, a to za
těchto podmínek:
a) žadatel uzavře s městem Loket Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti
inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 68/1 o výměře 219 m2, p. č. 210/3 o výměře 1 m2, p. č.
58 o výměře 16 m2, p. č. 100 o výměře 98 m2, p. č. 210/1 o výměře 43 m2, p. č. 211/1 o výměře
31 m2, p. č. 194 o výměře 15 m2, p. č. 180/1 o výměře 56 m2, p. č. 162 o výměře 24 m2, p. č.
161 o výměře 11 m2, p. č. 168 o výměře 2 m2, p. č. 245/1 o výměře 264 m2, p. č. 121/1 o
výměře 8 m2, p. č. 248/6 o výměře 5 m2, p. č. 210/8 o výměře 6 m2, p. č. 478 o výměře 80 m2, p.
č. 466/1 o výměře 26 m2, p. č. 210/7 o výměře 95 m2, p. č. 439/2 o výměře 72 m2, p. č. 453 o
výměře 5 m2, p. č. 982/20 o výměře 25 m2, p. č. 427 o výměře 21 m2, p. č. 485/2 o výměře 8 m2,
p. č. 11 o výměře 34 m2, p. č. 203/2 o výměře 9 m2, p. č. 97/1 o výměře 12 m2, p. č. 103/2 o
výměře 10 m2, p. č. 496 o výměře 1 m2, p. č. 493 o výměře 8 m2, p. č. 491/2 o výměře 11 m2, p.
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č. 817 o výměře 17 m2, p. č. 843 o výměře 62 m2 , p. č. 1033/2 o výměře 61 m2, p. č. 266/4 o
výměře 3 m2, p. č. 265/1 o výměře 48 m2, p. č. 266/5 o výměře 11 m2, p. č. 266/6 o výměře 5
m2, p. č. 1050/4 o výměře 2 m2, p. č. 425 o výměře 8 m2, p. č. 1050/2 o výměře 1 m2, 1050/3 o
výměře 8 m2, p. č. 1045/2 o výměře 7 m2, p. č. 1044/4 o výměře 15 m2, p. č. 1048/1 o výměře 1
m2, p. č. 535/17 o výměře 6 m2, p. č. 535/1 o výměře 106 m2, p. č. 568 o výměře 4 m2, p. č.
544/3 o výměře 1 m2, p. č. 1003 o výměře 4 m2, p. č. 499/1 o výměře 59 m2, vše v k. ú. Loket,
před vydání opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje,
b) žadatel uhradí poplatek podle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2020 v pl. znění za
užívání veřejného prostranství.
Předkládáme částečnou revokaci usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se
uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování
věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady
města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští
slova: „před vydání opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy:
„před samotnou realizací stavby“.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením a zajistila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

30.
Výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020 na pronájem parkovacích ploch města
Loket
Příloha k bodu č. 30.1: Výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020
Příloha k bodu č. 30.2: Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020
Dne 28. 12. 2021 byla společností Technické služby Loket s. r. o., se sídlem Revoluční 604, 357
33 Loket, IČ 08614903 (dále jen „TSL“) předložena výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020
na pronájem parkovacích ploch města Loket.
Jedná se o plochy náměstí T. G. Masaryka, ulice Radniční, Řeznická a Kostelní (podrobný výčet
ploch viz příloha). Ostatní parkovací plochy v Lokti jsou řešeny buď vlastní nájemní smlouvu či
Smlouvu o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro město Loket a nejsou tedy předmětem
uvedené výpovědi.
Důvodem jsou výrazné změny podmínek pronájmu ovlivněných změnou systému parkování
v uvedených lokalitách, kdy došlo k výraznému snížení placených parkovacích ploch pro
nerezidenty. Další pronájem je dle jednatele pro TSL ekonomicky nevýhodný.
TSL žádá o ukončení nájmu v souladu s podmínkami smlouvy. Dle smlouvy je výpovědní doba 2
měsíce, tj. do 28. 2. 2022. TSL dále žádá o snížení nájemného ve výpovědní době od 1. 1. 2022 –
28.2. 2022.
Návrh usnesení:
Rada města Loket
projednala a
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vzala na vědomí
výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020 na pronájem parkovacích ploch města Loket ze
strany společnosti Technické služby Loket s. r. o., se sídlem Revoluční 604, 357 33 Loket, IČ
08614903 a
schválila
uzavření dodatku č. 1 smlouvy, který snižuje výši nájemného ve výpovědní době od 1. 1. 2022 –
28. 2. 2022 o 50 % z ceny nájemného, tj. z částky 11 500 Kč za měsíc snižuje nájemné na částku
5 750 Kč za měsíc a
zmocňuje
starostu města podpisem dodatku.
Hlasování:

31.

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Různé
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
1.

Schválení programu 1. schůze rady města dne 12. ledna 2022

Rada města Loket
usnesením č. R1/1/2022
projednala a
schválila
program 1. schůze rady města dne 12. ledna 2022 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 1. schůze rady města dne 12. ledna 2022
2. Kontrola usnesení
3. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 162, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace, části o výměře 21 m2, k. ú. Loket
4. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 688/16, druh pozemku: zahrada, části o
výměře 47 m2, k. ú. Loket
5. Žádost o vyjádření ke stavbě „Loket – Tovární ulice, vodovod a tlaková splašková
kanalizace“, na pozemcích p. č. 488/2, p. č. 494, p. č. 499/1, p. č. 500/2, p. č. 534, p. č.
535/1, p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 577/16, p. č. 993/57, p. č. 1003, p. č. 1047, p. č. 1048/1,
p. č. 1048/2, p. č. 1049, dále o vyznačení souhlasu se stavbou na přiloženém výkrese, k. ú.
Loket
6. Žádost o povolení vstupu na pozemky p. č. 814/11, p. č. 815, p. č. 816, p. č. 869, p. č. 868,
p. č. 865, p. č. 880/2, p. č. 870/1, p. č. 892/2, p. č. 372/1, p. č. 373/1, k. ú. Loket
7. Žádost o zakrácení stromkových porostů na pozemku p. č. 270, k. ú. Loket
8. Žádost o souhlas se záměrem stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku
p. č. 715/226, dále se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 715/226 na pozemek 715/75 a dále
s vybudováním a uložením přípojky splaškové kanalizace na části pozemku p. č. 715/75 za
účelem napojení do stávající veřejné stokové sítě
9. Žádost o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě, ke
sjezdu a k přípojce splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku p. č. 715/226, stavba
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k tíži části služebného
pozemku p. č. 715/75, v rozsahu plochy cesty 12 m2 a v rozsahu plochy inženýrské sítě 1,4
m2, k. ú. Loket
10. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace o výměře 13,40 m2, vybudování sjezdu a přípojky
splaškové kanalizace pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č.
715/226, k. ú. Loket
11. Zhotovení sloupků s řetězem na pozemku p. č. 519/1 podél místní komunikace III, třídy č.
61 c, v ulici Rooseveltova naproti garážím, k. ú. Loket
12. Žádost o souhlas se záměrem stavby „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov –
Nová Role“, k. ú. Božičany, k. ú. Nové Role
13. Umístění přenosného dopravního značení ve městě Loket po dobu konání akce Loketský
masopust dne 19. 2. 2022, čas: od 14:00 – 18:00 hod.
14. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0061 v souvislosti
s realizací stavby Dopravní terminál Loket předmostí
15. Žádost o proplacení víceprací na akci „Dopravní terminál Loket předmostí – dokumentace
stavby“
16. Žádost o úpravu výše vyměřené pokuty na akci „Dopravní terminál Loket předmostí –
dokumentace stavby“
17. Cenová nabídka společnosti KV engigeering s. r. o. na provádění služeb autorského dozoru
pro stavbu „Dopravní terminál Loket předmostí“
18. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, Rekonstrukce komunikace v ul.
Tovární“
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19. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, parkování pro obyvatele sídliště
Lužná ul. (3. etapa)“
20. Projektová dokumentace pro provádění stavby „Dopravní terminál Loket předmostí“
21. Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb číslo
O2OP/841044
22. Dílčí změna ke změně č. 1 ÚP Loket
23. Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. za období 12/2021
24. Kamerová detekce vozidel náměstí – navigační systém
25. Částečná revokace usnesení č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o souhlas
s umístěním stavby IE-12-0007553 Loket (SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket
26. Částečná revokace usnesení č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE12-0007553/01 Loket (SO), Tovární, KNN, pro uložení kabelového vedení NN na částech
pozemků p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 10 m2, p. č. 535/1 o výměře
249 m2, p. č. 568 o výměře 10 m2, p. č. 544/3 o výměře 1,4 m2, p. č. 499/1 o výměře 137 m2,
p. č. 1003 o výměře 10 m, stavba „Loket (SO), Tovární, kNN“, k. ú. Loket
27. Částečná revokace usnesení č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění
stavby č. IE-12-0007553/09 Loket (SO), Tovární, kNN, uložení zemního kabelového vedení
NN – HDV, na pozemku p. č. 499/1 o rozsahu 2,1 m2 ve prospěch pozemku p. č. 545, jehož
součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 110, stavba „Loket (SO), Tovární NN“, k. ú.
Loket
28. Částečná revokace usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o stanovisko
k návrhu tras liniové telekomunikační veřejné optické sítě, která bude realizovaná na území
města Loket jako stavba „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET – II. ETAPA“, k. ú. Loket
29. Částečná revokace usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o zřízení
věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě pro vybudování a umístění
multifunkční optické sítě na části pozemku p. č. 68/1 o výměře 219 m2, p. č. 210/3 o výměře
1 m2, p. č. 58 o výměře 16 m2, p. č. 100 o výměře 98 m2, p. č. 210/1 o výměře 43 m2, p. č.
211/1 o výměře 31 m2, p. č. 194 o výměře 15 m2, p. č. 180/1 o výměře 56 m2, p. č. 162 o
výměře 24 m2, p. č. 161 o výměře 11 m2, p. č. 168 o výměře 2 m2, p. č. 245/1 o výměře 264
m2, p. č. 121/1 o výměře 8 m2, p. č. 248/6 o výměře 5 m2, p. č. 210/8 o výměře 6 m2, p. č.
478 o výměře 80 m2, p. č. 466/1 o výměře 26 m2, p. č. 210/7 o výměře 95 m2, p. č. 439/2 o
výměře 72 m2, p. č. 453 o výměře 5 m2, p. č. 982/20 o výměře 25 m2, p. č. 427 o výměře 21
m2, p. č. 485/2 o výměře 8 m2, p. č. 11 o výměře 34 m2, p. č. 203/2 o výměře 9 m2, p. č. 97/1
o výměře 12 m2, p. č. 103/2 o výměře 10 m2, p. č. 496 o výměře 1 m2, p. č. 493 o výměře 8
m2, p. č. 491/2 o výměře 11 m2, p. č. 817 o výměře 17 m2, p. č. 843 o výměře 62 m2 , p. č.
1033/2 o výměře 61 m2, p. č. 266/4 o výměře 3 m2, p. č. 265/1 o výměře 48 m2, p. č. 266/5 o
výměře 11 m2, p. č. 266/6 o výměře 5 m2, p. č. 1050/4 o výměře 2 m2, p. č. 425 o výměře 8
m2, p. č. 1050/2 o výměře 1 m2, 1050/3 o výměře 8 m2, p. č. 1045/2 o výměře 7 m2, p. č.
1044/4 o výměře 15 m2, p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 6 m2, p. č. 535/1
o výměře 106 m2, p. č. 568 o výměře 4 m2, p. č. 544/3 o výměře 1 m2, p. č. 1003 o výměře 4
m2, p. č. 499/1 o výměře 59 m2 pro stavbu „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET - II.
ETAPA“, k. ú. Loket
30. Výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020 na pronájem parkovacích ploch města Loket
31. Různé
Závěr

2.

Kontrola usnesení

3.
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 162, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, části o výměře 21 m2, k. ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R2/1/2022
projednala a
schválila
zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 162, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, k. ú. Loket, části o výměře cca 21 m2 s tím, že přesná výměra bude určena
geometrickým plánem a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření Smlouvy o podmínkách prodeje, vyhotovení
GP, následné zveřejnění záměru prodeje a připravila odpověď v souladu s usnesením.
4.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 688/16, druh pozemku: zahrada,
části o výměře 47 m2, k. ú. Loket
Neschváleno
5.
Žádost o vyjádření ke stavbě „Loket – Tovární ulice, vodovod a tlaková splašková
kanalizace“, na pozemcích p. č. 488/2, p. č. 494, p. č. 499/1, p. č. 500/2, p. č. 534, p. č. 535/1,
p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 577/16, p. č. 993/57, p. č. 1003, p. č. 1047, p. č. 1048/1, p. č. 1048/2,
p. č. 1049, dále o vyznačení souhlasu se stavbou na přiloženém výkrese, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R3/1/2022
projednala a
schválila
Sokolovské vodárenské s.r.o., IČO: 26348675, Sokolov, Svatopluka Čecha 1001, zastoupené na
základě plné moci společností JP ENGINEERING s.r.o., IČO: 25244396, Merklín, Pstruží 58,
záměr stavby „Loket – Tovární ulice, vodovod a tlaková splašková kanalizace“ na pozemcích p. č.
488/2, p. č. 494, p. č. 499/1, p. č. 500/2, p. č. 534, p. č. 535/1, p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 577/16,
p. č. 993/57, p. č. 1003, p. č. 1047, p. č. 1048/1, p. č. 1048/2, p. č. 1049 v k. ú. Loket, vyznačení
souhlasu se stavbou na přiloženém výkrese, pro společné povolení, a to za těchto podmínek:
a) před zahájením stavby žadatel uzavře s městem Loket smlouvu o zřízení pozemkové
služebnosti inženýrské sítě, na vodovod a tlakovou splaškovou kanalizaci uloženou na částech
pozemků p. č. 499/1, p. č. 535/1, p. č. 535/17, p. č. 568, p. č. 1003, p. č. 1048/1, p. č. 1049 v k.
ú. Loket, podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví
města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č. R10/1/2020,
b) minimálně 10 dní před vstupem na dotčené pozemky bude o tomto vstupu prokazatelně
informován referent odboru majetku města pan Lubomír Sluka, tel. 702 109 457,
l.sluka@loket.cz, informace bude obsahovat kontakt na odpovědnou osobu realizační firmy,
c) při provádění stavby nedojde k poškození stávajících inženýrských sítí uložených v pozemcích
města Loket,
d) v ulici Tovární budou práce koordinovány, se společností ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035 a
společností Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, které budou do pozemků, podle projektové
dokumentace (viz příloha), ukládat kabel NN a multifunkční optický kabel, dále budou práce
koordinovány se zhotovitelem povrchu komunikace,
e) uhradí poplatek podle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2020 v pl. znění za užívání
veřejného prostranství a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
6.
Žádost o povolení vstupu na pozemky p. č. 814/11, p. č. 815, p. č. 816, p. č. 869, p. č.
868, p. č. 865, p. č. 880/2, p. č. 870/1, p. č. 892/2, p. č. 372/1, p. č. 373/1, k. ú. Loket
Rada města Loket
projednala a
schválila

usnesením č. R4/1/2022
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vstup na pozemky p. č. 814/11, p. č. 815, p. č. 816, p. č. 869, p. č. 868, p. č. 865, p. č. 880/2, p. č.
870/1, p. č. 892/2, p. č. 372/1, p. č. 373/1, za účelem provedení běžné údržby spočívající
v odstranění zdravotně poškozených dřevin podél řeky Ohře, pozemek p. č. 577/1, vše v k. ú.
Loket, termín provádění: I. čtvrtletí 2022 a to Povodí Ohře, s.p., IČO: 70889988, Chomutov,
Bezručova 4219, závodu Karlovy Vary, provozu Karlovy Vary, Otovice, Mostecká 50 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil odpověď v souladu s usnesením.

7.

Žádost o zakrácení stromkových porostů na pozemku p. č. 270, k. ú. Loket

Rada města Loket
usnesením č. R5/1/2022
projednala
žádost manželů ********** a
schválila
podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náletového porostu (bez, olše, líska,
javor, akát) do obvodu kmene 80 cm a keřového porostu v pásu cca 5 m na pozemku p. č. 270 v k.
ú. Loket u Městského úřadu Loket, odboru výstavby, u orgánu ochrany přírody a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby v souladu s vydaným rozhodnutím orgánu ochrany přírody
zajistila pokácení dřevin na pozemku p. č. 270 v k. ú. Loket v pásu cca 5 m a informovala žadatele.
8.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na
pozemku p. č. 715/226, dále se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 715/226 na pozemek 715/75
a dále s vybudováním a uložením přípojky splaškové kanalizace na části pozemku p. č.
715/75 za účelem napojení do stávající veřejné stokové sítě
Rada města Loket
usnesením č. R6/1/2022
projednala a
schválila
manželům **********, zastoupenými na základě plné moci panem **********, záměr
stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, zřízení sjezdu
z pozemku p. č. 715/226 na pozemek 715/75 a vybudování a uložením přípojky splaškové
kanalizace na části pozemku p. č. 715/75 pro napojení do stávající veřejné stokové sítě, vše v k. ú.
Loket, a to za těchto podmínek: stavebníci, vlastníci pozemku p. č. 715/226 uzavřou s městem
Loket smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě k části pozemku p. č.
715/75 zasažené stavbou sjezdu a přípojkou splaškové kanalizace, stavba sjezdu bude provedena
tak, že dešťové vody ze sjezdu, vybudovaného na pozemku p. č. 715/75 budou svedeny na
pozemek stavebníků a dále při provádění výkopových prací nedojde k poškození stávajících
inženýrských sítí, uložených v pozemku p. č. 715/75, vše v k. ú. Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
9.
Žádost o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě,
ke sjezdu a k přípojce splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku p. č. 715/226, stavba
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k tíži části služebného
pozemku p. č. 715/75, v rozsahu plochy cesty 12 m2 a v rozsahu plochy inženýrské sítě 1,4
m2, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R7/1/2022
projednala a
schválila
manželům **********, zastoupenými na základě plné moci panem **********, uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě, ke sjezdu a k přípojce
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splaškové kanalizace, ve prospěch pozemku 715/226, pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO
DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k tíži části služebného pozemku p. č. 715/75, v rozsahu plochy
cesty 12 m2 a v rozsahu plochy inženýrské sítě 1,4 m2, k. ú. Loket, podle návrhu této smlouvy,
dobu neurčitou, jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti cesty a inženýrské sítě ve výši 4 860
Kč a příslušnou DPH, podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve
vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9. ledna 2020, č.
R10/1/2020, a to za těchto podmínek:
a) žadatelé, vlastníci pozemku p. č. 715/226, k. ú. Loket, uzavřou s městem Loket Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti cesty a inženýrské sítě k části pozemku p.
č. 715/75 před vydáním opatření stavebního úřadu, kterým se povoluje realizace stavby,
b) uhradí poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2020 v pl. znění za užívání
veřejného prostranství a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
pozemkové služebnosti v souladu s usnesením a připravila odpověď v souladu s usnesením.
10.
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: ostatní komunikace o výměře 13,40 m2, vybudování sjezdu a
přípojky splaškové kanalizace pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku
p. č. 715/226, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R8/1/2022
projednala a
schválila
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 715/75, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace o výměře 13,40 m2, vybudování sjezdu a přípojky splaškové
kanalizace pro stavbu „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemku p. č. 715/226, k. ú.
Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila zveřejnění záměru pronájmu.
11.
Zhotovení sloupků s řetězem na pozemku p. č. 519/1 podél místní komunikace III,
třídy č. 61 c, v ulici Rooseveltova naproti garážím, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R9/1/2022
projednala a
schválila
uzavření smlouvy o dílo s Tomášem Pikorou, Loket, Kostelní 72/7, na zhotovení sloupků s řetězem
na pozemku p. č. 519/1 podél místní komunikace III, třídy č. 61 c, v ulici Rooseveltova naproti
garážím, k. ú. Loket, dle situačního zákresu v katastrální mapě, za cenu 40 000 Kč a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila smlouvu o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.

12.
Žádost o souhlas se záměrem stavby „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov
– Nová Role“, k. ú. Božičany, k. ú. Nové Role
Rada města Loket
usnesením č. R10/1/2022
projednala a
schválila
Správě železnic, státní organizaci, IČO: 70994234, Praha 1, Dlážděná 1003/7, zastoupené na
základě plné moci společností ATE, s.r.o., IČO: 48360473, Cheb, Wolkerova 2425/14, záměr
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stavby „Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov – Nová Role, k. ú. Božičany, k. ú. Nové
Role, a to za těchto podmínek:
a) společnost Loketské městské lesy s.r.o., Loket, Dvory 31, bude písemně informována, min. 10
dní předem, o zahájení stavby přejezdového zabezpečovacího zařízení v k. ú. Božičany,
kontaktní osoba: pan František Kolář, tel. 602415379,
b) stavba žádným způsobem nezasáhne do pozemku p. č. 456/8 v k. ú. Božičany,
c) na pozemku p. č. 456/8 v k. ú. Božičany nebudou odkládány odpady ani odpadky ze stavby a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
13.
Umístění přenosného dopravního značení ve městě Loket po dobu konání akce
Loketský masopust dne 19. 2. 2022, čas: od 14:00 – 18:00 hod.
Rada města Loket
usnesením č. R11/1/2022
projednala a
schválila
umístění přenosného dopravního značení ve městě Loket po dobu konání akce Loketský
masopust dne 19. 2. 2022, čas: od 14:00 – 18:00 hod.
Umístění přenosného dopravního značení podle přiloženého situačního zákresu v katastrální
mapě:
• na silnici III/2099, p.p.č. 777/7 (ulice Sokolovská) ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve správě
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, před vjezdem na most, bude umístěné
dopravní značení č. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s Dodatkovou tabulkou č.
E13 „Dopravní obsluze vjezd povolen“ a Dopravní zábrana Z2,
• před odbočením na most, bude na krajnici silnice III/2099, p.p.č. 585/1 umístěné přenosné
dopravní značení č. B 24a „Zákaz odbočení vpravo“.
• na místní komunikaci III. třídy č. 9c v ulici Radniční, bude umístěné dopravní značení č. B1
„Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s Dodatkovou tabulkou č. E13 „Dopravní obsluze
vjezd povolen“ a Dopravní zábrana Z2 a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby požádala o stanovisko Policii ČR, DI, Sokolov, Jednoty 1773,
o stanovisko k umístění přechodného dopravního značení a o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Sokolov, Rokycanova
1929.
14.
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0061
v souvislosti s realizací stavby Dopravní terminál Loket předmostí
Rada města Loket
usnesením č. R12/1/2022
projednala a
schválila
uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0061 mezi
městem Loket a společností CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
9, IČ 04084063, jejímž předmětem je realizace překládky sítě elektronických komunikací vyvolaná
stavbou Dopravní terminál Loket předmostí, a to za cenu 422 365 Kč a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy.
15.
Žádost o proplacení víceprací na akci „Dopravní terminál Loket předmostí –
dokumentace stavby“
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Rada města Loket
usnesením č. R13/1/2022
projednala a
schválila
uzavření dohody o závěrečném vypořádání závazků ze smlouvy o dílo na provedení projekčních
prací pod názvem Dopravní terminál Loket předmostí – dokumentace stavby, a to mezi městem
Loket a společností KV engineering s. r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary –
Stará Role, IČ 45355142, zastoupenou Ing. Pavlem Heringem, na jejímž základě budou
proplaceny provedené vícepráce za celkovou částku 84 800 Kč bez DPH (102 608 Kč včetně
DPH) a
zmocňuje
starostu města podpisem dohody.
16.
Žádost o úpravu výše vyměřené pokuty na akci „Dopravní terminál Loket předmostí
– dokumentace stavby“
Rada města Loket
usnesením č. R14/1/2022
projednala a
schválila
uložení smluvní pokuty za porušení termínu dle smlouvy o dílo na akci Dopravní terminál Loket
předmostí – dokumentace stavby ze dne 30. 1. 2020 ve znění pozdějších dodatků společnosti KV
engineering spol. s r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, IČ
45355142, zastoupenou Ing. Pavlem Heringem ve výši 72 932,29 Kč a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby předala odboru financí podklady pro vystavení faktury na
smluvní pokutu.
17.
Cenová nabídka společnosti KV engigeering s. r. o. na provádění služeb autorského
dozoru pro stavbu „Dopravní terminál Loket předmostí“
Rada města Loket
usnesením č. R15/1/2022
projednala a
schválila
udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterými je upraven
postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
schválila
uzavření příkazní smlouvy na provádění autorského dozoru na stavbě s názvem Dopravní terminál
Loket předmostí, a to mezi městem Loket a společností KV engineering s. r. o., se sídlem Závodu
míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role, IČ 45355142, zastoupenou Ing. Pavlem Heringem
za předpokládanou cenu 366 900 Kč bez DPH a
zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy.
18.
Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, Rekonstrukce komunikace
v ul. Tovární“
Rada města Loket
usnesením č. R16/1/2022
projednala a
vzala na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Loket, Rekonstrukce komunikace
v ul. Tovární“

19.

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Loket, parkování pro obyvatele
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sídliště Lužná ul. (3. etapa)“
Rada města Loket
usnesením č. R17/1/2022
projednala a
vzala na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Loket, parkování pro obyvatele
sídliště Lužná ul. (3. etapa)“

20.

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Dopravní terminál Loket předmostí“

Rada města Loket
usnesením č. R18/1/2022
projednala a
vzala na vědomí
předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Dopravní terminál Loket předmostí“.
21.
Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb číslo
O2OP/841044
Rada města Loket
usnesením č. R19/1/2022
projednala a
schválila
uzavření dodatku č. 3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb číslo
O2OP/841044 mezi městem Loket a společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
Praha 4, IČ: 60193336 a
zmocňuje
starostu města jeho podpisem.

22.

Dílčí změna ke změně č. 1 ÚP Loket

Rada města Loket
usnesením č. R20/1/2022
projednala
návrh na podání podnětu pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu Loket k zařazení dílčí změny
spočívající ve změně funkční plochy podle Územního plánu Loket „VD výroba a skladování –
drobná a řemeslná výroba“ na plochu „OM občanské vybavení – komerční zařízení malá a
střední“, popřípadě v doplnění hasičské zbrojnice do přípustného využití plochy „VD výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba“ a
schválila
podání podnětu pořizovateli Změny č. 1 Územního plánu Loket k zařazení dílčí změny spočívající
ve změně funkční plochy podle Územního plánu Loket „VD výroba a skladování – drobná a
řemeslná výroba“ na plochu „OM občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“,
popřípadě v doplnění hasičské zbrojnice do přípustného využití plochy „VD výroba a skladování –
drobná a řemeslná výroba“

23.

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. za období 12/2021

Rada města Loket
usnesením č. R21/1/2022
projednala a
vzala na vědomí
zprávu o činnosti MAS Sokolovsko o.p.s. za období 12/2021.
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24.

Kamerová detekce vozidel náměstí – navigační systém

Rada města Loket
usnesením č. R22/1/2022
projednala a
schválila
uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o koupi navigačního systému a dodatku č. 1 ke Smlouvě o
pronájmu systému kamerová detekce vozidel ve městě Loket uzavřené mezi společností SPEL
a.s. a městem Loket, kterými se řeší termín prodloužení realizace do 31.1. 2022 a
zmocňuje
starostu města uzavřením dodatků č. 1 k smlouvám.
25.
Částečná revokace usnesení č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o
souhlas s umístěním stavby IE-12-0007553 Loket (SO), Tovární, kNN, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R23/1/2022
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R707/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) a b) uvedeného usnesení vypouští slova: „před
vydáním opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před
samotnou realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením
26.
Částečná revokace usnesení č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 – žádosti o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IE-12-0007553/01 Loket (SO), Tovární, KNN, pro uložení kabelového vedení NN na
částech pozemků p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 10 m2, p. č. 535/1 o
výměře 249 m2, p. č. 568 o výměře 10 m2, p. č. 544/3 o výměře 1,4 m2, p. č. 499/1 o výměře
137 m2, p. č. 1003 o výměře 10 m, stavba „Loket (SO), Tovární, kNN“, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R24/1/2022
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R708/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením a zajistila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
27.
Částečná revokace usnesení č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti
o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o
umístění stavby č. IE-12-0007553/09 Loket (SO), Tovární, kNN, uložení zemního kabelového
vedení NN – HDV, na pozemku p. č. 499/1 o rozsahu 2,1 m2 ve prospěch pozemku p. č. 545,
jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 110, stavba „Loket (SO), Tovární NN“,
k. ú. Loket
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Rada města Loket
usnesením č. R25/1/2022
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R709/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
pozemkové služebnosti a po provedení stavby zajistila uzavření vlastní smlouvy o zřízení
pozemkové služebnosti inženýrské sítě v souladu s usnesením a připravila odpověď v souladu
s usnesením.
28.
Částečná revokace usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o
stanovisko k návrhu tras liniové telekomunikační veřejné optické sítě, která bude
realizovaná na území města Loket jako stavba „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET – II.
ETAPA“, k. ú. Loket
Rada města Loket
usnesením č. R26/1/2022
projednala a
schválila
částečnou revokaci usnesení č. R711/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením.
29.
Částečná revokace usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 - žádosti o zřízení
věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě pro vybudování a umístění
multifunkční optické sítě na části pozemku p. č. 68/1 o výměře 219 m2, p. č. 210/3 o výměře
1 m2, p. č. 58 o výměře 16 m2, p. č. 100 o výměře 98 m2, p. č. 210/1 o výměře 43 m2, p. č.
211/1 o výměře 31 m2, p. č. 194 o výměře 15 m2, p. č. 180/1 o výměře 56 m2, p. č. 162 o
výměře 24 m2, p. č. 161 o výměře 11 m2, p. č. 168 o výměře 2 m2, p. č. 245/1 o výměře 264 m2,
p. č. 121/1 o výměře 8 m2, p. č. 248/6 o výměře 5 m2, p. č. 210/8 o výměře 6 m2, p. č. 478 o
výměře 80 m2, p. č. 466/1 o výměře 26 m2, p. č. 210/7 o výměře 95 m2, p. č. 439/2 o výměře 72
m2, p. č. 453 o výměře 5 m2, p. č. 982/20 o výměře 25 m2, p. č. 427 o výměře 21 m2, p. č. 485/2
o výměře 8 m2, p. č. 11 o výměře 34 m2, p. č. 203/2 o výměře 9 m2, p. č. 97/1 o výměře 12 m2,
p. č. 103/2 o výměře 10 m2, p. č. 496 o výměře 1 m2, p. č. 493 o výměře 8 m2, p. č. 491/2 o
výměře 11 m2, p. č. 817 o výměře 17 m2, p. č. 843 o výměře 62 m2 , p. č. 1033/2 o výměře 61
m2, p. č. 266/4 o výměře 3 m2, p. č. 265/1 o výměře 48 m2, p. č. 266/5 o výměře 11 m2, p. č.
266/6 o výměře 5 m2, p. č. 1050/4 o výměře 2 m2, p. č. 425 o výměře 8 m2, p. č. 1050/2 o
výměře 1 m2, 1050/3 o výměře 8 m2, p. č. 1045/2 o výměře 7 m2, p. č. 1044/4 o výměře 15 m2,
p. č. 1048/1 o výměře 1 m2, p. č. 535/17 o výměře 6 m2, p. č. 535/1 o výměře 106 m2, p. č. 568
o výměře 4 m2, p. č. 544/3 o výměře 1 m2, p. č. 1003 o výměře 4 m2, p. č. 499/1 o výměře 59
m2 pro stavbu „MULTIFUNKČNÍ OPTICKÁ SÍŤ LOKET - II. ETAPA“, k. ú. Loket
Rada města Loket
projednala a

usnesením č. R27/1/2022
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schválila
částečnou revokaci usnesení č. R712/36/2021 ze dne 15. 12. 2021 týkající se uzavření smlouvy o
zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě podle Pravidel pro zřizování věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví města Loket, schválených usnesením Rady města Loket dne 9.
ledna 2020, č. R10/1/2020, kdy se v bodě a) uvedeného usnesení vypouští slova: „před vydáním
opatření stavebního úřadu, kterým se stavba umisťuje“ a nahrazují se slovy: „před samotnou
realizací stavby“ a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby připravila odpověď v souladu s usnesením a zajistila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti.
30.
Výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020 na pronájem parkovacích ploch města
Loket
Rada města Loket
usnesením č. R28/1/2022
projednala a
vzala na vědomí
výpověď nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 2020 na pronájem parkovacích ploch města Loket ze
strany společnosti Technické služby Loket s. r. o., se sídlem Revoluční 604, 357 33 Loket, IČ
08614903 a
schválila
uzavření dodatku č. 1 smlouvy, který snižuje výši nájemného ve výpovědní době od 1. 1. 2022 –
28. 2. 2022 o 50 % z ceny nájemného, tj. z částky 11 500 Kč za měsíc snižuje nájemné na částku
5 750 Kč za měsíc a
zmocňuje
starostu města podpisem dodatku.

_____________________
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta

____________________
Jan Hadrava
místostarosta
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