ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 17. 2. 2022
od 16:00 do 19:30 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice v Lokti
Přítomno:

11 členů zastupitelstva (Mgr. Bc. Martin Stark od 16:07 hod., bod č. 5,
Karel Smolík od 16:12 hod., bod č. 6)

Omluveni:

Roman Kvak, Josef Novotný, Bc. Klára Rozsypalová, Robert Picka,

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

22. 2. 2022

Zahájení zasedání Zastupitelstva města Loket
Zasedání Zastupitelstva města Loket zahájil starosta města Ing. Mgr. Petr Adamec, který
přivítal všechny přítomné.
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 9. 12. 2021 byl řádně ověřen, námitky
proti němu nebyly vzneseny.
Počet přítomných v době zahájení činil 9 členů zastupitelstva, starosta města prohlásil
zasedání zastupitelstva města za usnášeníschopné.

1.

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Starosta Ing. Mgr. Petr Adamec navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Petra Zahradníčka a
Jana Hadravu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Petra Zahradníčka a Jana Hadravu.
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Starosta Ing. Mgr. Petr Adamec navrhl členy návrhové komise Bc. Vítězslava Adamce a
Jana Smolíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Bc. Vítězslava Adamce a Jana Smolíka.
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Zápis z 1. zasedání ZM dne 17. 2. 2022

Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 1. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování
pečovatelských služeb v Lokti v roce 2022
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021
6. Diskuse
7. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr
Hlasování:

3.

pro 9

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Kontrola usnesení

4.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování
pečovatelských služeb v Lokti v roce 2022
Příloha k bodu č. 4.1: Žádost společnosti DOP HC s.r.o. o neinvestiční dotaci na
pečovatelské služby v roce 2022
Příloha k bodu č. 4.2: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu města Loket na provozování pečovatelských služeb
v Lokti na rok 2022
Společnosti DOP HC s.r.o., Dolní Rychnov, žádá město Loket o poskytnutí individuální
neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování pečovatelských služeb ve městě
Loket v roce 2022 ve výši 360 000 Kč.
Společnost DOP HC s.r.o., Dolní Rychnov, navýšení dotace je zdůvodňuje tím, že jí vznikají
vyšší náklady na péči (navýšení počtu klientů a s tím spojené navýšení počtu pracovníků,
zvýšení nákladů v souvislosti s koronavirem a nákupem ochranných prostředků, navýšení
cen pohonných hmot atd.). Společnost předpokládá, že v roce 2022 využije pečovatelskou
službu 55–60 klientů, to je o 20 klientů vice než v roce 2021. V roce 2021 byla společnosti
poskytnuta individuální neinvestiční dotace na pečovatelské služby ve výši 326 000 Kč.
Ve schváleném rozpočtu města Loket na rok 2022 jsou vyčleněny finanční prostředky na
poskytnutí dotace na provoz – zajištění pečovatelských služeb ve výši 360 000 Kč.
Podle § 4 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, je rozpočet obce finančním plánem, jimž se řídí financování činnosti obce.
Od přijetí rozpočtu je třeba odlišit rozhodování o konkrétních právních úkonech, s jejichž
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realizací schválený rozpočet počítá. Vůle zastupitelstva obce při schvalování rozpočtu a při
rozhodování o konkrétních majetkových úkonech jsou dva odlišné úkony. Vzhledem
k odlišnosti obou rozhodnutí je nutné tyto úkony od sebe oddělit a poskytnutí dotace, byť je
zařazena do návrhu rozpočtu, schválit samostatným usnesením.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit poskytnutí individuální
neinvestiční dotace na provoz pečovatelských služeb v Lokti na rok 2022 ve výši 360 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provoz pečovatelských
služeb v Lokti na rok 2022 společnosti DOP HC s.r.o., Dolní Rychnov, IČ 26356589, ve výši
360 000 Kč a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

pro 9

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

5.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021, schváleno radou města dne 27. 1. 2021, usnesení č.
R29/2/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Správa MěÚ; ostatní služby
185,00
MěK; ostatní služby
35,00
Základní škola Loket; zabezpečení soklu II. Etapa
80,00

v

Globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy a příspěvek na
138,70
opatrovnictví
rozpočtové změny celkem

138,70

300,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

92 300,65

112 436,80

Rozpočtové opatření č. 3/2021, schváleno radou města dne 24. 2. 2021, usnesení č.
R79/5/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Bytové hospodářství; drobný hmotný dlouhodobý majetek
15,00
Všeobecná pokladní správa; daň z příjmů obec
700,00
700,00
Všeobecná pokladní správa; dotace kulturním organizacím
50,00
Všeobecná pokladní správa; dotace sportovním organizacím
50,00
Všeobecná pokladní správa; dotace společenským organizacím
50,00

v

rozpočtové změny celkem

700,00

865,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

93 000,65

115 801,80
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Rozpočtové opatření č. 4/2021, schváleno radou města dne 10. 3. 2021, usnesení č.
R149/7/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Městská knihovna; náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
30,00
Správa MěÚ; náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
Dotace kulturním organizacím; ostatní přijaté vratky transferů
Dotace sportovním organizacím; ostatní přijaté vratky transferů
Dotace společenským organizacím; ostatní přijaté vratky transferů
Komunální služby a územní rozvoj j.n; příjmy z pronájmu movitých
věcí
Ostatní záležitosti pozemních komunikací; sankční platby přijaté od
jiných subjektů
Daně a místní poplatky; poplatky za odnětí pozemků k plnění funkce
lesa
Ostatní nedaňové příjmy; sankční platby přijaté od jiných subjektů
Ostatní nedaňové příjmy; přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Komunální služby a územní rozvoj j.n; ostatní nákupy jinde
nezařazené

v

40,00
2,00
35,92
0,48
4,13
7,77
10,00
75,00
3,00
34,00

rozpočtové změny celkem

138,30

104,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

93 138,95

115 905,80

Rozpočtové opatření č. 5/2021, schváleno radou města dne 21. 4. 2021, usnesení č.
R224/12/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Dotace MMR na projekt "Územní plán Loket"
77,44
Dopravní obslužnost; ostatní nedaňové příjmy
5,71
Náhrady škod na majetku města
10,00
Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním
125,42
bonusu pro rok 2021

v

rozpočtové změny celkem

218,57

0,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

93 357,52

115 905,80

Rozpočtové opatření č. 7/2021, schváleno radou města dne 19. 5. 2021, usnesení č.
R279/14/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Nebytové prostory; veřejné WC; mincovní automaty pro otevírání
65,50
dveří
Městská knihovna; příjem a použití dotace z Programu VISK 3;
65,00
65,00
projekt "Městská knihovna Loket - obnova serverů a zálohování"
Městská knihovna; spoluúčast města k dotaci z Programu VISK 3;
28,50
projekt "Městská knihovna Loket - obnova serverů a zálohování"
205,00
Výstavba měst a obcí; mobiliář
rozpočtové změny celkem

65,00
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Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

92 980,52

118 875,06

Rozpočtové opatření č. 8/2021, schváleno radou města dne 9. 6. 2021, usnesení č.
R326/16/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Místní hospodářství; znalecké posudky
50,00
Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje; Digitální
125,55
povodňový plán města Loket

125,55

Spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje; Digitální
povodňový plán města Loket

31,40

v

rozpočtové změny celkem

125,55

206,95

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

93 106,07

119 082,01

Rozpočtové opatření č. 9/2021, schváleno radou města dne 23. 6. 2021, usnesení č.
R354/17/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Projekt "Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice"
-600,00
Přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie "Loket, parkování pro obyvatele sídliště Lužná ul. (3. etapa)"

500,00

Výstavba měst a obcí; Oprava a nátěr šindelové střešní krytiny a s
tím související práce na objektech areálu hradu Loket - I. etapa

67,76

Výstavba měst a obcí; Restaurování výmalby klenby podloubí radnice

169,40

Místní hospodářství; geometrické plány
Městská knihovna; expozice knižní vazby

100,00
10,00

v

rozpočtové změny celkem

0,00

247,16

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

93 106,07

119 329,17

Rozpočtové opatření č. 10/2021, schváleno radou města dne 30. 6. 2021, usnesení č.
R380/18/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Oprava dešťové kanalizace pod hlavním mostem Loket
155,00
Správa MěÚ; platy zaměstnancům v pracovním poměru
80,00
Správa MěÚ; odvod sociálního pojištění zaměstnavatele
20,00
Správa MěÚ; odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel
7,00
Peněžité dary obcím postižených živelnou pohromou
20,00

v

rozpočtové změny celkem

0,00

282,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

93 106,07

119 611,17

Rozpočtové opatření č. 11/2021, schváleno Radou města dne 14. 7. 2021, usnesení č.
R395/19/2021.
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Příjmy v tis. Výdaje
Kč
tis. Kč

Název položky

Příjem, použití a spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského
32,59
kraje na likvidaci invazních druhů rostlin
Výstavba měst a obcí; mobiliář

v

65,65
95,00

rozpočtové změny celkem

32,59

160,65

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

93 138,66

119 771,82

Rozpočtové opatření č. 12/2021, schváleno radou města dne 11. 8. 2021, usnesení č.
R427/21/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na opravy a
141,00
141,00
údržbu cyklotras
Údržba cyklotras
-141,00
Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním
490,23
bonusu pro rok 2021
Oprava kotelny v budově mateřské školy, Tyršovo náměstí včetně
45,00
výměny prvního kotle
Výstavba měst a obcí; mimořádné události
150,00
Příjem, použití a spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského
20,00
26,00
kraje na slavnostní otevření Dvorany
Kulturní akce pořádané městem
-6,00
Příjem a použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
1 975,00
2021
Výstavba města a obcí; Restaurování horní kašny na náměstí T. G.
Masaryka v Lokti
Výstavba města a obcí; Restaurování dolní kašny na náměstí T. G.
Masaryka v Lokti
Výstava měst a obcí; Oprava a nátěr šindelové krytiny a s tím
související práce na objektech areálu hradu Loket - I. etapa

v

1 975,00
-772,00
-772,00
-291,00

Výstavba měst a obcí; Restaurování výmalby klenby podloubí radnice

-140,00

rozpočtové změny celkem

2 626,23

215,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

95 764,89

119 986,82

Rozpočtové opatření č. 13/2021, schváleno radou města dne 25. 8. 2021, usnesení č.
R460/23/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Správa MěÚ; teplo
50,00
Městská knihovna; teplo
30,00
Dům s pečovatelskou službou; teplo
50,00
Tělocvična; teplo
20,00
Výstavba měst a obcí; opravy místních komunikací
150,00
rozpočtové změny celkem

0,00
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Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

95 764,89

120 286,82

Rozpočtové opatření č. 14/2021, schváleno radou města dne 8. 9. 2021, usnesení č.
R487/24/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Kulturní akce pořádané městem; přijaté neinvestiční dary
175,00
Ostatní komunální služby; příjmy z prodeje pozemků
9 600,00
Ostatní nedaňové příjmy; náhrady za užívání pozemků
90,00
Ostatní záležitosti lesního hospodářství; pachtovné Loketské městské
8 769,00
lesy s.r.o.
Všeobecná pokladní správa; peněžitý dar na pořízení sociálního
automobilu
Příjem, použití a spoluúčast města; dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje na obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové 60,00
stříkačky JSDH města Loket
Příjem, použití a spoluúčast města; dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro jednoho 13,20
člena JSDH města Loket

v

20,00
75,00

16,50

rozpočtové změny celkem

18 707,20

111,50

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

114 472,09

120 398,32

Rozpočtové opatření č. 16/2021, schváleno radou města dne 22. 9. 2021, usnesení č.
R506/26/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Příjem a použití dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním
82,00
82,00
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

v

Ostatní komunální služby; příjmy z prodeje pozemků
Všeobecná pokladní správa; odvod DPH

12 774,00

rozpočtové změny celkem

12 856,00

2 299,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

127 328,09

124 652,32

2 217,00

Rozpočtové opatření č. 17/2021, schváleno radou města dne 6. 10. 2021, usnesení č.
R526/28/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
Název položky
Kč
tis. Kč
Kultura; Den vojenství 2020 k 75. výročí osvobození Lokte a
-270,00
západních Čech a konce druhé světové války
Kultura; Den vojenství 2020 k 75. výročí osvobození Lokte a
západních Čech a konce druhé světové války; vrácení příspěvku
170,00
Velvyslanectví USA
Kultura; Den vojenství 2020 k 75. výročí osvobození Lokte a
-30,00
západních Čech a konce druhé světové války; sponzorské dary
Kulturní akce pořádané městem
300,00
Nebytové prostory; ostatní služby
25,00

Strana 7 (celkem 13)

v

Zápis z 1. zasedání ZM dne 17. 2. 2022

Kašny, opravy a udržování
Městská knihovna; platy zaměstnanců v pracovním poměru
Městská knihovna; ostatní osobní výdaje

45,00
-25,00
25,00

rozpočtové změny celkem

-30,00

270,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

127 298,09

124 922,32

Rozpočtové opatření č. 18/2021, schváleno radou města dne 20. 10. 2021, usnesení č.
R548/29/2021.
Příjmy v tis. Výdaje
v
Název položky
Kč
tis. Kč
Výstavba měst a obcí; zpracování změny územního plánu města
36,30
Loket
Dotace MMR na projekt "Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice"
-4 114,74
Výstavba měst a obcí; projekt "Dopravní terminál Loket – Nádražní
-4 545,13
ulice"
Příjem, použití dotace SFŽP a spoluúčast města; Vegetační úpravy
250,00
279,36
vybraných ploch veřejné zeleně v Lokti
Výstavba měst a obcí; opravy místních komunikací
450,00
Výstavba měst a obcí; opravy chodníků
-450,00
Správa MěÚ; školení
-10,00
Požární ochrana; školení
10,00
Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním
26,91
bonusu pro rok 2021
rozpočtové změny celkem

-3 837,83

-4 229,47

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

123 460,26

120 692,85

Rozpočtové opatření č. 19/2021, schváleno radou města dne 3. 11. 2021, usnesení č.
R583/31/2021.
Příjmy
v Výdaje v tis.
Název položky
tis. Kč
Kč
Příjem a přeposlání dotace MŠMT; prioritní osa 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; 538,86
538,86
Základní škola Loket, okres Sokolov
Kašny; opravy a udržování
95,00
Vánoční výzdoba města
205,00
Dotace kulturním organizacím
-2,00
Dotace sportovním organizacím
2,00
rozpočtové změny celkem

538,86

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

123 999,12 121 531,71

838,86

Rozpočtové opatření č. 20/2021, schváleno radou města dne 10. 11. 2021, usnesení č.
R601/32/2021.
Příjmy
v Výdaje v tis.
Název položky
tis. Kč
Kč
Technické služby Loket s.r.o.; správa a údržba parkovišť
-7,50
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Technické služby Loket s.r.o.; správa a údržba sportovních zařízení a
dětských hřišť

15,00

Technické služby Loket s.r.o.; správa a údržba veřejných záchodů
Technické služby Loket s.r.o.; správa a údržba městský hřbitovů
Technické služby Loket s.r.o.; správa a údržba kašen
Vodní hospodářství a životní prostředí; příjem pokuty za porušení
47,50
ochrany zemědělské půdy
Všeobecná pokladní správa; poplatky za odnětí pozemků plnění
124,00
funkcí lesa
Požární ochrana; ochranné pomůcky a obuv
Požární ochrana; materiál

-10,00
15,00
-12,50

rozpočtové změny celkem

171,50

0,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

124 170,62 121 531,71

-10,00
10,00

Rozpočtové opatření č. 21/2021, schváleno radou města dne 24. 11. 2021, usnesení č.
R626/33/2021.
Příjmy
v Výdaje v tis.
Název položky
tis. Kč
Kč
Vratka nevyčerpané dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na
obměnu pneumatik u jedné cisternové automobilové stříkačky JSDH -7,31
-7,31
města Loket
Správa MěÚ; školení
-10,00
Požární ochrana; školení
10,00
Vratka nevyčerpané dotace na úhradu výdajů souvisejících s
konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České -11,33
-11,31
republiky
Dotace MMR na projekt "Rekonstrukce místní komunikace ulice Na
1 139,50
Vyhlídce, Loket"
rozpočtové změny celkem

1 120,86

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

125 291,48 121 513,09

-18,62

Rozpočtové opatření č. 22/2021, schváleno radou města dne 8. 12. 2021, usnesení č.
R673/35/2021.
Příjmy
v Výdaje v tis.
Název položky
tis. Kč
Kč
Nebytové hospodářství; opravy a udržování
-150,00
Dům s pečovatelskou službou; opravy a udržování
150,00
Příjem, použití a spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje na projekt "Ošetření vybraných stromořadí na území města 117,27
167,60
Lokte"
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; údržba dřevin
-167,60
Požární ochrana; opravy a udržování
40,00
Městský dohlížecí kamerový systém; ostatní služby
5,00
Městský dohlížecí kamerový systém; opravy a udržování
-5,00
Základní školy; sankční platby přijaté od jiných subjektů
7,62
Přijaté pojistné náhrady
20,00
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Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním
0,01
bonusu pro rok 2021
Dotace ze SFŽP na projekt "Revitalizace venkovního prostoru pro
-488,88
environmentální výchovu ZŠ Loket"
Individuální neinvestiční dotace; DOP – HC s.r.o. Dolní Rychnov
Ostatní záležitosti lesního hospodářství; pronájem pozemků LML
4 900,00
s.r.o.
Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě
Kulturní akce pořádané městem

30,00

rozpočtové změny celkem

4 556,02

70,00

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

129 847,50 121 583,09

25,00
-25,00

Rozpočtové opatření č. 23/2021, schváleno radou města dne 15. 12. 2021, usnesení č.
R687/36/2021.
Příjmy
v Výdaje v tis.
Název položky
tis. Kč
Kč
Mikroregion Sokolov – východ; mimořádný solidární příspěvek na
spolufinancování rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle

41,20

Příjem dotace SFŽP; Vegetační úpravy vybraných ploch veřejné
-250,00
zeleně v Lokti
Příjem, použití a spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského
-20,00
kraje na slavnostní otevření Dvorany

-26,00

rozpočtové změny celkem

-270,00

15,20

Upravený rozpočet na rok 2021 včetně financování

129 577,50 121 598,29

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtová opatření č. 1/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021,
11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021,
21/2021, 22/2021 a 23/2021 schválená Radou města Loket v období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021.
Hlasování:

6.

pro 10

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Diskuse

V tomto bodu programu zastupitelé a veřejnost rozsáhle diskutovali na témata:
• Dopravní terminál Loket předměstí,
• Řešení dopravní situace a parkování v historickém centru města Loket.
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Různé

7.

V tomto bodu programu zastupitelé diskutovali na témata:
•
•
•
•
•

Odkup budovy bývalé nemocnice v Lokti
Odkup vodáckého tábořiště Dronte
Řešení nové budovy hasičské zbrojnice JSHS Loket
Směna budovy internátu na náměstí v Lokti a jeho budoucí využití
Dotace na modernizaci veřejného osvětlení v Lokti
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Petra Zahradníčka a Jana Hadravu.

usnesením Z1/1/2022

Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Bc. Vítězslava Adamce a Jana Smolíka.

usnesením Z2/1/2022

Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z3/1/2022
projednalo a
schválilo
program 1. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování
pečovatelských služeb v Lokti v roce 2022
5. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021
6. Diskuse
7. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr

3.

Kontrola usnesení

4.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provozování
pečovatelských služeb v Lokti v roce 2022
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z4/1/2022
projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na provoz pečovatelských
služeb v Lokti na rok 2022 společnosti DOP HC s.r.o., Dolní Rychnov, IČ 26356589, ve výši
360 000 Kč a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
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5.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z5/1/2022
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtová opatření č. 1/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021,
11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021,
21/2021, 22/2021 a 23/2021 schválená Radou města Loket v období od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021.

…..………………………………………………………………………………………………………..
Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva města Loket naleznete na webu:
https://www.youtube.com/channel/UCM5pklRdecCL-LxhE3FvvuQ

V Lokti dne _______________

_____________________
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta

_____________________
Jan Hadrava
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

_____________________
Mgr. Petr Zahradníček

_____________________
Jan Hadrava
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