ZPRÁVY
pro 4. zasedání Zastupitelstva města Loket,
které se koná dne 27. 6. 2019 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře
budovy radnice Loket
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
……………………………………
a tyto členy návrhové komise:
…………………………………..
Předkládá starosta města
Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 4. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2, k.ú. Loket
Prodej pozemku p. č. 2479/70, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, o výměře 11 m2, k.ú. Dolní Chodov dle GP č. 2556-65/2018
6. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 1.
2019 do 15. 6. 2019
7. „Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část 3. –
„Stavební úpravy“ – informace
8. Různé
1.
2.
3.
4.
5.

Závěr
3.

Kontrola usnesení

Zpracoval: odbor majetku města
4.
Prodej pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m2, k.ú. Loket
Příloha k bodu č. 4.1: Manželé ********** – Žádost o prodej
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Příloha k bodu č. 4.2: Situace
2

**********, žádají město Loket o prodej pozemku p. č. 513/10, zahrada, o výměře 286 m , na
který má v současné době ********** uzavřenou Smlouvu o zemědělském pachtu za účelem

provozování zahrady.
Rada města Loket na své 6. schůzi dne 6. 3. 2019 schválila ********** připojení p.p.č. 513/10
na stávající vodovodní řad D90 uložený v místní komunikaci III. třídy č. 61c, p.p.č. 519/1, k.ú.
Loket pod podmínkou, že výkopovými pracemi nebude zasažena komunikace III. třídy č.61c
a budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodohospodářské společnosti Sokolov,
s.r.o., zn.: 138/2019 ze dne 13. 2. 2019.
********** žádají o odkoupení výše uvedeného pozemku k datu 1. 1. 2020 za cenu zjištěnou

dle ZP č. 347/9/3/2019 ze dne 22. 3. 2019 ve výši 34420 Kč (cena obvyklá činí 40 040 Kč)
z důvodu zjednodušeného jednání s institucemi a budoucí investice zvelebení pozemku za
účelem soukromého užívání a rekreaci. Rada města doporučuje schválit prodej za cenu
obvyklou, tj. 40 040 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 513/10, ostatní plocha o výměře 286 m2 v k.ú. Loket, **********, za kupní
cenu 40 040 Kč dle znaleckého posudku č. 347/9/3/2019 ze dne 22. 3. 2019 (cena obvyklá)
s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (správní poplatek
za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, případně další správní poplatky spojené
s realizací převodu) a daň z přidané hodnoty, pokud toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradí též strana kupující.
5.
Prodej pozemku p. č. 2479/70, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, o výměře 11 m2, k.ú. Dolní Chodov dle GP č. 2556-65/2018
Příloha k bodu č. 5.1: GP č. 2556-65/2018, část týkající se města Lokte
Příloha k bodu č. 5.2: Technická zpráva
Příloha k bodu č. 5.3: Situace
Obec Vintířov, IČ 00259641, se sídlem Vintířov 62, žádá o prodej pozemku p. č. 2479/70,
ostatní plocha, zp. využití: ostatní komunikace, o výměře 11 m2 dle GP č. 2556-65/2018,
kterým byla oddělena předmětná část z pozemku p. č. 2479/68 v k.ú. Dolní Chodov, a té bylo
přiděleno nové p.č. 2479/70. Oddělená část je zasažena stavbou „Chodník Vintířov –
Chodov, ul. Vintířovská.“
V průběhu stavby muselo dojít k úpravě polohy stavby tak, aby byly dodrženy technické
normové parametry stavby (šířka nástupního ostrůvku), a tím došlo k zásahu stavby do části
p. p. č. 2479/68 v k.ú. Dolní Chodov. Pozemek p.č. 2479/68, orná půda, mají v nájmu LML
s.r.o, které souhlasí s prodejem části pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 2479/70, ostatní plocha, zp. využití: ostatní komunikace, o výměře 11
m2 dle GP č. 2556-65/2018 v k.ú. Dolní Chodov, obci Vintířov, IČ 00259641, se sídlem
Vintířov 62, za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady
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spojené s převodem (správní poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí,
případně další správní poplatky spojené s realizací převodu) a daň z přidané hodnoty, pokud
toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, hradí též strana kupující.
Zpracoval: odbor financí
6.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 1. 2019 do 15. 6. 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019, schváleno radou města dne 27. 2. 2019, usnesení č.
R70/5/2019.
Název položky
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy a
115,80
příspěvek na opatrovnictví
Dopravní obslužnost linka 421705
42,00
Městská knihovna - ostatní osobní výdaje
6,00
Městská knihovna - sociální pojištění
1,50
Městská knihovna - zdravotní pojištění
0,55
Odvod daně z přidané hodnoty
100,00
Hradby eklektická energie
3,00
Tělocvična - opravy a udržování
-30,00
Tělocvična - drobný hmotný dlouhodobý majetek
30,00
rozpočtové změny celkem
115,80
153,05
Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování
113 516,50
126 094,35
Rozpočtové opatření č. 2/2019, schváleno Radou města dne 3. 4. 2019, usnesení č.
R172/9/2019.
Název položky
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Náhrada nákladů řízení právního zastoupení
67,60
rozpočtové změny celkem
0,00
67,60
Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování
113 516,50
126 161,95
Rozpočtové opatření č. 3/2019, schváleno radou města dne 17. 4. 2019, usnesení č.
R197/11/2019.
Název položky
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Příjem a použití dotace MK z programu VISK 3;
aktualizace uživatelského SW a obnova technického
59,00
59,00
vybavení
MěK; aktualizace uživatelského SW a obnova
-59,00
technického vybavení
Příjem a použití dotace MK z programu Knihovna 21.
století; výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným
18,00
18,00
programem v Městské knihovně Loket 2019; honoráře
Spoluúčast města k dotaci MK z programu Knihovna 21.
století; výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným
21,00
programem v Městské knihovně Loket 2019; honoráře
Spoluúčast města k dotaci MK z programu Knihovna 21.
století; výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným
3,00
programem v Městské knihovně Loket 2019; materiál
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Spoluúčast města k dotaci MK z programu Knihovna 21.
století; výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným
programem v Městské knihovně Loket 2019; propagace
výstav
MěK; literární pořady, výstavy a jejich doprovodný
program
MěK; materiál
MěK; ostatní služby
rozpočtové změny celkem
Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování

6,75

-39,00

77,00
113 593,50

-3,00
-6,75
0,00
126 161,95

Rozpočtové opatření č. 4/2019, schváleno Radou města dne 2. 5. 2019, usnesení č.
R228/12/2019.
Název položky
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
PO - finanční dar fyzické osobě
5,00
MěK; aktualizace uživatelského SW a obnova
5,00
technického vybavení
rozpočtové změny celkem
0,00
10,00
Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování
113 593,50
126 171,95
Rozpočtové opatření č. 5/2019, schváleno radou města dne 15. 5. 2019, usnesení č.
R248/13/2019.
Název položky
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Příjem a použití dotace ze státního rozpočtu k úhradě
73,00
73,00
nákladů spojených s volbami do Evropského parlamentu
Kašny; opravy a udržování
70,00
Oprava propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce
918,00
Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (2.
-918,00
etapa)
Přípravné projektové dokumentace k investičním akcím
-1 000,00
města
Inženýrská činnost a odborné služby
1 000,00
rozpočtové změny celkem
73,00
143,00
Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování
113 666,50
126 314,95
Rozpočtové opatření č. 6/2019, schváleno Radou města dne 29. 5. 2019, usnesení č.
R278/15/2019.
Název položky
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Mateřská škola Sportovní ul., rekonstrukce sociálního
95,00
zázemí
rozpočtové změny celkem
0,00
95,00
Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování
113 666,50
126 409,95
Rozpočtové opatření č. 7/2019, schváleno radou města dne 12. 6. 2019, usnesení č.
R300/16/2019.
Název položky
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč
Technické prohlídky mostů
50,00
Dům s pečovatelskou službou; drobný hmotný
12,10
dlouhodobý majetek
rozpočtové změny celkem
0,00
62,10
Upravený rozpočet na rok 2019 včetně financování
113 666,50
126 472,05
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 schválené
Radou města Loket v období od 1. 1. 2019 do 15. 6. 2019.

Předkládá místostarosta města
7.
„Stavební úpravy – DVORANA Loket, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční , Loket, část
3. – „Stavební úpravy“ – informace
Od posledního zasedání zastupitelstva neuběhlo mnoho času, proto bude moje informace
stručná. Vlastní práce na stavbě probíhají podle harmonogramu. Za měsíc květen bylo
čerpáno 1 079 055,11 Kč bez DPH. Radou města byl schválen Dodatek č. 3 ke smlouvě o
dílo, v němž jsou zahrnuty změnové listy č. 2, 4, 5 a 6 (obdrželi jste na minulém zasedání
zastupitelstva) a celková úspora činí 1 587 325,- Kč. Zatím nejsou dořešeny změnové listy
č. 1 a 3. Rada města se jimi bude zabývat v nejbližší době. Nově jsme obdrželi Změnový list
č. 7, který řeší stropní bednění nad sálem, které v rozpočtu stavby není, v hodnotě 366 tis.
Kč bez DPH. To znamená, že úspora je velmi relativní. V tyto dny bude finalizován projekt
změny využití části budovy na ZUŠ a následně zpracován rozpočet. Ve vztahu k dotaci
z Programu regenerace MPR firma avizovala, že z 82 oken jich 17 do konce roku nestihne
udělat. Proto budeme muset jednat s Ministerstvem kultury o přesunutí části dotace, která
byla již rozhodnutím MK městu poskytnuta, na restaurátorské práce, které již byly zahájeny.

8.

Různé
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