USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Loket,
které se uskutečnilo dne 20. listopadu 2014 od 15:00 do 16:40 hodin
v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket

Přítomno:

12 členů zastupitelstva, od 15:08 hod. 13 členů zastupitelstva,
Jan Zapf, dipl. um. účast od 15:08 hod.
tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

Omluveni:

Radek Hejna,
Mgr. Gerta Míková

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoveno dne:

21. listopadu 2014

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z97/6/2014
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Mgr. Jaromíra Ungra a Bc. Kristiána Šujana.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z98/6/2014
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
pana Jaroslava Hlavsu a Mgr. Ing. Petra Adamce.
Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z99/6/2014
schválilo
program 6. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Žádost ČD o potvrzení kupní ceny
Nabytí pozemků p.č. 959/14, 959/15, 959/16, 959/17 od KSÚS KK, p.o. směnnou
smlouvou za pozemky 267/8, 267/9, 267/10 ve vlastnictví Města Loket, dle návrhu
GP č. 431-3/2014 v k.ú. Tatrovice, úhrada ½ ceny za vyhotovení GP
6. Záměr nabytí pozemku p.č. 960, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, k.ú. Nadlesí od SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský
kraj
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Nabytí pozemku p.č. 483/5, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, k.ú. Doubí u Karlových Var od města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21,
36001 Karlovy Vary
8. Prodej pozemku p.č. 877/11, ostatní plocha o výměře 187 m2 k.ú. Loket dle GP č.
1399-4390 1/2014
9. Návrh rozpočtového opatření č. 13/2014
10. Přehled rozpočtových opatření schválených radou města od 4. 9. 2014 do 10. 11.
2014
11. Kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření
12. Jmenování členů správní rady o.p.s. HRAD LOKET
13. Různé
Závěr
3.

Kontrola usnesení

4.

Žádost ČD o potvrzení kupní ceny

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z100/6/2014
projednalo a
schválilo
kupní cenu ve výši 700.000 Kč za odprodej pozemku p.č. 299 včetně jeho součásti budovy
č.p. 277, pozemku p.č. 366 včetně jeho součásti budovy č.p. 355 a nově vznikajících
pozemků p.č. 264/10 a p.č. 264/11 dle GP č. 1398-4/2014, vše k.ú. Loket od Českých drah,
a.s. a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby České dráhy, a.s. o vydaném usnesení informoval.
5.
Nabytí pozemků p.č. 959/14, 959/15, 959/16, 959/17 od KSÚS KK, p. o. směnnou
smlouvou za pozemky 267/8, 267/9, 267/10 ve vlastnictví Města Loket, dle návrhu GP č.
431-3/2014 v k.ú. Tatrovice, úhrada ½ ceny za vyhotovení GP
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z101/6/2014
projednalo a
schválilo
nabytí pozemků p.č. 959/14, lesní pozemek o výměře 16 m2, 959/15, lesní pozemek
o výměře 502 m2, 959/16, lesní pozemek o výměře 7 m2, 959/17, lesní pozemek o výměře
784 m2 (celkem 1309 m2) od KSÚS KK, p.o. směnnou smlouvou za pozemky 267/8, ostatní
plocha o výměře 80 m2, 267/9, ostatní plocha o výměře 58 m2 a 267/10, ostatní plocha
o výměře 188 m2 (celkem 326 m2) ve vlastnictví města Loket, dle návrhu GP č. 431-3/2014
v k.ú. Tatrovice a tím i úhradu ½ ceny za vyhotovení GP a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby nadále jednal s KSÚS KK, p.o. ohledně uzavření
směnné smlouvy.
6.
Záměr nabytí pozemku p.č. 960, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití:
ostatní komunikace, k.ú. Nadlesí od SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo

usnesením Z102/6/2014
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záměr nabytí pozemku p.č. 960, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, k.ú. Nadlesí od SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj,
Chebská 48/73, Karlovy Vary a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby SPÚ o schválení nabytí pozemku informoval.
7.
Nabytí pozemku p.č. 483/5, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, k.ú. Doubí u Karlových Var od města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21,
36001 Karlovy Vary
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z103/6/2014
projednalo a
schválilo
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 483/5, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, k.ú. Doubí u Karlových Var od města Karlovy Vary, Moskevská 2035/2, Karlovy
Vary
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.
8.
Prodej pozemku p.č. 877/11, ostatní plocha o výměře 187 m2 k.ú. Loket dle GP
č. 1399-4390 1/2014
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z104/6/2014
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p.č. 877/11, ostatní plocha o výměře 187 m2, k.ú. Loket, a to manželům
**********, za kupní cenu 300,-Kč/m2 s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem (správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, náklady za sepis
kupní smlouvy a návrhu na vklad, případně další správní poplatky spojené s realizací
převodu) a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil podklady pro AK.
9.

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2014

Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
rozpočtové opatření č. 13/2014.

usnesením Z105/6/2014

10.
Přehled rozpočtových opatření schválených radou města od 4. 9. 2014 do 10.
11. 2014
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z106/6/2014
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 11/2014 a 12/2014 schválené Radou města Loket v období od 4. 9.
2014 do 10. 11. 2014.
11.

Kompetence rady města k provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo města Loket
stanovuje

usnesením Z107/6/2014
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v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, kompetenci radě města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření:
1) do 300 000 Kč v těchto případech:
a) nutné výdaje na zajištění chodu města,
b) výdaje v případě havárií nebo stavu nouze,
c) výdaje k odvrácení možných škod,
d) výdaje, jejichž včasné uhrazení je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady.
2) ve vyšších částkách v těchto případech:
a) účelově přidělené finanční prostředky z jiných rozpočtů,
b) neplánované nedaňové příjmy,
c) výdaje na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován,
d) výdaje vyvolané organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky města (nezvyšuje-li se celkový rozpočet výdajů města),
e) přesuny v běžných výdajích mezi paragrafy, bez navýšení celkových výdajů rozpočtu.
12.

Jmenování členů správní o.p.s. HRAD LOKET

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z108/6/2014
jmenuje
členy správní rady o.p.s. HRAD Loket:
Bc. Kristiána Šujana, bytem **********, s účinností od 20. 11. 2014
Radka Hejnu, bytem **********, s účinností od 16. 12. 2014.

V Lokti dne _______________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

_____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

_____________________
Jaroslav Hlavsa

_____________________
Mgr. Ing. Petr Adamec
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