ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 25. 6. 2020
od 16:00 do 19:30 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice v Lokti
Přítomno:

14 členů zastupitelstva,

Omluveni:

Bc. Klára Rozsypalová, Karel Smolík odešel v 16:40 hod. (b. č. 7)

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

26. 6. 2020

Zahájení zasedání Zastupitelstva města Loket
Zasedání Zastupitelstva města Loket zahájil starosta města Ing. Mgr. Petr Adamec, který
přivítal všechny přítomné.
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 28. 5. 2020 byl řádně ověřen, námitky
proti němu nebyly vzneseny.
Počet přítomných v době zahájení činil 14 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
Mgr. Bc. Martina Starka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Petra Zahradníčka a Mgr. Bc. Martina Starka.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

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

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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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 lesních pozemků p. č. 1002/89, 1002/90, 1002/92, 1002/93, 1002/94,
1002/95, 1002/96, 1002/97, 1002/98, 1002/99, 1002/100, 1002/101, 1002/102,
1002/103, 1002/104, 1002/105, dle GP č. 1460-107/2016 a dále pozemků zastavěná
plocha a nádvoří: p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9,
1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/25, 1002/26,
to vše k.ú. Loket, tzv. osada „Žlutá řeka“ – I. etapa
5. Žádost o vyjádření k zamýšlené dispozici s majetkem státu, p.p.č. 401, 402, 403/1,
396/1, vše v k.ú. Loket
6. Podání záměru a žádosti o podporu v rámci integrované strategie „Integrovaný plán
rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV° na stavební úpravy ZŠ Loket
7. Diskuse
8. Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov
– východ“ na zajištění spolufinancování pořízení venkovní elektronické úřední desky
9. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na kulturní akce pořádané
hradem Loket v roce 2020; žadatel Hrad Loket o.p.s.
10. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr
Hlasování:
3.

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Kontrola usnesení

4.
Prodej lesních pozemků p. č. 1002/89, 1002/90, 1002/92, 1002/93, 1002/94,
1002/95, 1002/96, 1002/97, 1002/98, 1002/99, 1002/100, 1002/101, 1002/102, 1002/103,
1002/104, 1002/105, dle GP č. 1460-107/2016 a dále pozemků zastavěná plocha a
nádvoří: p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 1002/11,
1002/12, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/25, 1002/26, to vše k.ú. Loket, tzv.
osada „Žlutá řeka“ – I. etapa
Příloha k bodu č. 4.1: GP č. 1460-107/2016
Příloha k bodu č. 4.2: ZP č. 390/4/5/2020
Příloha k bodu č. 4.3: ZP č. 389/4/5/2020
Pan ********** a paní **********, žádají o prodej pozemku p. č. 1002/16, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 37 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/89 o výměře 209 m2 dle GP č. 1460107/2016; pan **********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/17, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 38 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/90 o výměře 189 m2 dle GP č. 1460-107/2016;
pan ********** a paní **********, žádají o prodej pozemku p. č. 1002/3, zastavěná plocha a
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nádvoří o výměře 38 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/92 o výměře 151 m2 dle GP č. 1460107/2016; paní **********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/4, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 37 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/93 o výměře 168 m2 dle GP č. 1460-107/2016;
pan **********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
42 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/94 o výměře 143 m2 dle GP č. 1460-107/2016; pan
**********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 a
lesního pozemku p. č. 1002/95 o výměře 277 m2 dle GP č. 1460-107/2016; pan **********,
žádá o prodej pozemku p. č. 1002/25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a
pozemku p. č. 1002/96 o výměře 237 m2 dle GP č. 1460-107/2016; pan ********** a paní
********** a paní **********, žádají o prodej pozemku p. č. 1002/26, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 44 m2 a prodej lesního pozemku p. č. 1002/97 o výměře 186 m2 dle GP č.
1460-107/2016; pan **********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/19, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 45 m2 a lesního p. č. 1002/98 o výměře 243 m2 dle GP č. 1460-107/2016;
paní **********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42
m2 a lesního pozemku p. č. 1002/99 o výměře 126 m2 dle GP č. 1460-107/2016; pan
********** a paní **********, žádají o prodej pozemku p. č. 1002/7, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 55 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/100 o výměře 364 m2 dle GP č. 1460107/2016; paní **********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/8, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 36 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/101 o výměře 131 m2 dle GP č. 1460-107/2016;
pan ********** a paní **********, žádají o prodej pozemku p. č. 1002/9, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 50 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/102 o výměře 179 m2 dle GP č. 1460107/2016; pan **********, žádá o prodej pozemku p. č. 1002/10 o výměře 50 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/103 o výměře 144 m2 dle GP č. 1460-107/2016; paní **********, žádá o
prodej pozemku p. č. 1002/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/104 o výměře 244 m2 dle GP č. 1460-107/2016; pan **********, žádá o
prodej pozemku p. č. 1002/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 a lesního p. č.
1002/105 o výměře 190 m2 dle GP č. 1460-107/2016. Cena v místě a čase obvyklá
zastavěných pozemků činí 350 Kč/m2 a cena v místě a čase obvyklá rekreačních pozemků
činí 100 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 390/4/5/2020 ze dne 3. 6. 2020 vyhotoveného
znalcem panem Ing. Danielem Balínem. (cena zjištěná zastavěných pozemků činí 350 Kč/m2
a cena zjištěná rekreačních pozemků činí 97Kč/m2 ).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 1002/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/89 o výměře 209 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a paní
**********; prodej pozemku p. č. 1002/17, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 a
lesního pozemku p. č. 1002/90 o výměře 189 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********;
prodej pozemku p. č. 1002/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/92 o výměře 151 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a paní
**********; prodej pozemku p. č. 1002/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a
lesního pozemku p. č. 1002/93 o výměře 168 m2 dle GP č. 1460-107/2016 paní **********;
prodej pozemku p. č. 1002/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/94 o výměře 143 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej
pozemku p. č. 1002/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 a lesního pozemku p. č.
1002/95 o výměře 277 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č.
1002/25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a pozemku p. č. 1002/96 o výměře 237
m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č. 1002/26, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 44 m2 a prodej lesního pozemku p. č. 1002/97 o výměře 186 m2
dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a paní ********** a paní **********; prodej pozemku
p. č. 1002/19, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 a lesního p. č. 1002/98 o výměře
243 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č. 1002/6, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/99 o výměře 126 m2 dle GP
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č. 1460-107/2016 paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/7, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 55 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/100 o výměře 364 m2 dle GP č. 1460-107/2016
panu ********** a paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/8, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 36 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/101 o výměře 131 m2 dle GP č. 1460-107/2016
paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 a
lesního pozemku p. č. 1002/102 o výměře 179 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a
paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/10 o výměře 50 m2 a lesního pozemku p. č.
1002/103 o výměře 144 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č.
1002/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/104 o
výměře 244 m2 dle GP č. 1460-107/2016 paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/12,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 a lesního p. č. 1002/105 o výměře 190 m2 dle
GP č. 1460-107/2016 panu **********, a to za cenu v místě a čase obvyklou, tj. zastavěné
pozemky za cenu ve výši 350 Kč/m2 a za lesní (rekreační) pozemky ve výši 100 Kč/m2 dle
Znaleckého posudku č. 390/4/5/2020 ze dne 3. 6. 2020 vyhotoveného znalcem panem Ing.
Danielem Balínem s tím, že strana kupující uhradí trvalé odnětí předmětné části pozemku
z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a všechny další náklady spojené
s prodejem (např. znalecké posudky, sepis kupní smlouvy, návrh na vklad práva do katastru
nemovitostí) 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 a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila trvalé odnětí lesních pozemků z PUPFLu a
následné uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

5.
Žádost o vyjádření k zamýšlené dispozici s majetkem státu, p.p.č. 401, 402,
403/1, 396/1, vše v k.ú. Loket
Příloha k bodu č. 5.1: Žádost o vyjádření k zamýšlené dispozici s majetkem státu
Příloha k bodu č. 5.2: Situace
Příloha k bodu č. 5.3: Žádost o vyjádření a odpověď
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) žádá město Loket,
jako vlastníka sousedních pozemků p.č. 952/1, 396/2 a 405 v k.ú. Loket, o vyjádření
k zamýšlené dispozici s majetkem státu, tj. pozemků p. č. 401, zastavěná plocha a nádvoří,
obč. vybavenost o výměře 534 m2, (na pozemku stojí stavba č.p. 308 ve vlastnictví
společnosti SVOLEP s.r.o), p. č. 402 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 56
m2, p. č. 403/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2702 m2 a p. p. č. 396/1, ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 315 m2, vše k.ú. Loket.
ÚZSVM předběžně zjišťoval možný zájem o úplatný převod výše uvedených pozemků, a
proto Zastupitelstvo města Loket na svém zasedání dne 21.3.2019 usnesením č. Z12/2/2019
schválilo záměr nabytí pozemků p. č. 403/1, části o výměře cca 1575 m2 (přesná výměra by
byla určena GP), druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: jiná plocha, p. č. 402 o výměře
56 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zp. využití zbořeniště v k.ú. Loket,
formou úplatného převodu a pozemek p. č. 396/1, o výměře 315 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, zp. využití ostatní komunikace, k.ú. Loket, formou bezúplatného převodu, neboť tato
komunikace by byla zařazena do pasportu místních komunikací.
ÚZSVM žádá tímto o vyjádření, zda město Loket nemá námitek vůči zamýšlenému převodu
výše uvedeného státního majetku do vlastnictví jiného subjektu – vlastníku stavby č.p. 308
na pozemku p. č. 401 v k.ú. Loket
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
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revokuje
usnesení č. Z12/2/2019 ze dne 21. 3. 2019, kterým byl schválen záměr nabytí pozemků p. č.
403/1, části o výměře cca 1575 m2 (přesná výměra by byla určena GP), druh pozemku:
ostatní plocha, zp. využití: jiná plocha, p. č. 402 o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, zp. využití zbořeniště v k.ú. Loket, formou úplatného převodu a pozemek
p. č. 396/1, o výměře 315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití ostatní komunikace
formou bezúplatného převodu, a to z důvodu zamýšleného převodu tohoto státního majetku
jinému subjektu – vlastníku stavby č.p. 308, na pozemku p. č. 401 v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby odpověděla na žádost o vyjádření v souladu
s usnesením.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 1

Usnesení SCHVÁLENO

6.
Podání záměru a žádosti o podporu v rámci integrované strategie „Integrovaný
plán rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV° na stavební úpravy ZŠ Loket
Příloha k bodu č. 6.1: Půdorys 1.NP – návrh
Příloha k bodu č. 6.2: Půdorys 5.NP – návrh
Příloha k bodu č. 6.3: Řezy - návrh
Příloha k bodu č. 6.4: Návrh přírodovědné učebny – hrubý
Příloha k bodu č. 6.5: Technická zpráva
Příloha k bodu č. 6.6: Vyjádření ředitelky ZŠ Loket
Na základě dlouhodobého plánu rekonstrukce zbývajících částí objektu ZŠ Loket v ulici T. G.
Masaryka, byla zpracována projektová dokumentace pro stavební úpravy ZŠ Loket – 1. NP.
Do projektu byla zahrnuta rekonstrukce 1. NP, kdy v 1.NP vznikne výuková kuchyně
s jídelnou, odborná učebna pracovních činností a šatna. Jelikož prostory ZŠ dosud nejsou
bezbariérové, bude v 5.NP vybudováno bezbariérové WC (jinde dispozičně nelze, bude
využit prostor bývalé fotokomory) a dále bude v prostoru zrcadla stávajícího schodiště
vestavěn osobní výtah. Bezbariérovost objektu je zároveň jedna z podporovaných aktivit 42.
výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření B2.1
Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání IV., kterou
vyhlašuje Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie „Integrovaný plán
rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV° (dále jen „výzva“).
Součástí projektu je také vytvoření přírodovědné učebny v 5.NP, kde bude pořízen nábytek
s potřebným přístrojovým vybavením.
Navrhované stavební úpravy byly schváleny v tzv. Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání,
což je jednou z podmínek pro podání záměru/žádosti o podporu v rámci výzvy.
Přepokládaná výše celkových nákladů projektu činí maximálně 6 000 000 Kč.
Částka bude upřesněna po výběrovém řízení na stavební práce a dále na dodávku vybavení
přírodovědné učebny.
Spoluúčast žadatele o podporu činí 10 % způsobilých nákladů projektu. Projekt musí být
předfinancován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
podání záměru a žádosti o podporu z 42. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí
o podporu pro opatření B2.1 Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání IV., kterou vyhlašuje statutární město Karlovy Vary jako nositel
integrované strategie „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV°
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v předpokládané výši nákladů projektu maximálně 6 000 000 Kč s předpokladem
předfinancování výdajů projektu a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila podání projektového záměru a následně žádosti
o podporu poskytovateli podpory.
Hlasování:

7.

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Diskuse

8.
Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“ na zajištění spolufinancování pořízení venkovní elektronické
úřední desky
Příloha k bodu č. 8: Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na zajištění
spolufinancování pořízení elektronické úřední desky
Dobrovolný svazek obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ žádá město Loket o poskytnutí
mimořádného investičního příspěvku na zajištění spolufinancování pořízení venkovní
elektronické úřední desky o velikosti min. 55 palců v rámci projektu „Efektivní veřejná správa
v Mikroregionu Sokolov – východ II.“, číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009899 ve
výši 110 100 Kč. Uvedená částka zahrnuje pořízení elektronické úřední desky, SW,
zakoupení stojanů a zhotovení betonového základu.
Finanční prostředky na poskytnutí mimořádného příspěvku jsou zahrnuty v upraveném
rozpočtu města Loket na rok 2020.
Podle § 4 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, je rozpočet obce finančním plánem, jimž se řídí financování činnosti obce.
Od přijetí rozpočtu je třeba odlišit rozhodování o konkrétních právních úkonech, s jejichž
realizací schválený rozpočet počítá. Vůle zastupitelstva obce při schvalování rozpočtu a při
rozhodování o konkrétních majetkových úkonech jsou dva odlišné úkony. Vzhledem
k odlišnosti obou rozhodnutí je nutné tyto úkony od sebe oddělit a poskytnutí mimořádného
příspěvku dobrovolnému svazku obcí, byť je zařazena do rozpočtu, schválit samostatným
usnesením.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit poskytnutí mimořádného
investičního příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ ve výši
110 100 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí mimořádného investičního příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 70948755 ve výši 110 100
Kč na zajištění spolufinancování pořízení venkovní elektronické úřední desky v rámci
projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II.“, číslo projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009899.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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9.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na kulturní akce
pořádané hradem Loket v roce 2020; žadatel Hrad Loket o.p.s.
Příloha k bodu č. 9.1: Žádost o poskytnutí dotace na kulturní akce pořádané hradem Loket
Příloha k bodu č. 9.2: Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční
dotace na kulturní akce pořádané hradem Loket v roce 2020
Zastupitelstvu města je předložena žádost společnosti Hrad Loket o.p.s. o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu města Loket na kulturní akce pořádané hradem Loket v roce
2020 (koncerty pořádané během roku 2020 a Rej strašidel). Přehled akcí včetně
předpokládaného rozpočtu jsou přílohou žádosti o poskytnutí dotace. Požadovaná výše
dotace je 80 000 Kč.
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 jsou vyčleněny finanční prostředky na
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Hrad Loket o.p.s. na pořádání kulturních akcí ve
výši 80 tis. 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
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 schváleného rozpočtu, schválit samostatným usnesením.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit poskytnutí individuální
neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket společnosti Hrad Loket, o.p.s. ve výši 80 000
Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 80 000 Kč
žadateli: Hrad Loket o. p. s., Zámecká 67/10, Loket, IČ: 25237896, na úhradu nákladů
spojených s konáním kulturních akcí pořádaných hradem Loket v roce 2020 v rozsahu
žádosti o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ze dne 2. 6.
2020 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Hlasování:

10.

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Různé

V tomto bodě programu diskutovali zastupitelé na různá témata.
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z57/4/2020
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. Petra Zahradníčka a Mgr. Bc. Martina Starka.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z58/4/2020
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Mgr. Vítězslava Adamce, Dis. a Jana Smolíka.
Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z59/4/2020
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 lesních pozemků p. č. 1002/89, 1002/90, 1002/92, 1002/93, 1002/94,
1002/95, 1002/96, 1002/97, 1002/98, 1002/99, 1002/100, 1002/101, 1002/102,
1002/103, 1002/104, 1002/105, dle GP č. 1460-107/2016 a dále pozemků zastavěná
plocha a nádvoří: p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9,
1002/10, 1002/11, 1002/12, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/25, 1002/26,
to vše k.ú. Loket, tzv. osada „Žlutá řeka“ – I. etapa
5. Žádost o vyjádření k zamýšlené dispozici s majetkem státu, p.p.č. 401, 402, 403/1,
396/1, vše v k.ú. Loket
6. Podání záměru a žádosti o podporu v rámci integrované strategie „Integrovaný plán
rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV° na stavební úpravy ZŠ Loket
7. Diskuse
8. Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion Sokolov
– východ“ na zajištění spolufinancování pořízení venkovní elektronické úřední desky
9. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na kulturní akce pořádané
hradem Loket v roce 2020; žadatel Hrad Loket o.p.s.
10. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr
3.

Kontrola usnesení

4.
Prodej lesních pozemků p. č. 1002/89, 1002/90, 1002/92, 1002/93, 1002/94,
1002/95, 1002/96, 1002/97, 1002/98, 1002/99, 1002/100, 1002/101, 1002/102, 1002/103,
1002/104, 1002/105, dle GP č. 1460-107/2016 a dále pozemků zastavěná plocha a
nádvoří: p. č. 1002/3, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/9, 1002/10, 1002/11,
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1002/12, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 1002/19, 1002/25, 1002/26, to vše k.ú. Loket, tzv.
osada „Žlutá řeka“ – I. etapa
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 1002/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/89 o výměře 209 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a paní
**********; prodej pozemku p. č. 1002/17, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 a
lesního pozemku p. č. 1002/90 o výměře 189 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********;
prodej pozemku p. č. 1002/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/92 o výměře 151 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a paní
**********; prodej pozemku p. č. 1002/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a
lesního pozemku p. č. 1002/93 o výměře 168 m2 dle GP č. 1460-107/2016 paní **********;
prodej pozemku p. č. 1002/18, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a lesního
pozemku p. č. 1002/94 o výměře 143 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej
pozemku p. č. 1002/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 a lesního pozemku p. č.
1002/95 o výměře 277 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č.
1002/25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a pozemku p. č. 1002/96 o výměře 237
m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č. 1002/26, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 44 m2 a prodej lesního pozemku p. č. 1002/97 o výměře 186 m2
dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a paní ********** a paní **********; prodej pozemku
p. č. 1002/19, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 a lesního p. č. 1002/98 o výměře
243 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č. 1002/6, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/99 o výměře 126 m2 dle GP
č. 1460-107/2016 paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/7, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 55 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/100 o výměře 364 m2 dle GP č. 1460-107/2016
panu ********** a paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/8, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 36 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/101 o výměře 131 m2 dle GP č. 1460-107/2016
paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 a
lesního pozemku p. č. 1002/102 o výměře 179 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu ********** a
paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/10 o výměře 50 m2 a lesního pozemku p. č.
1002/103 o výměře 144 m2 dle GP č. 1460-107/2016 panu **********; prodej pozemku p. č.
1002/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 a lesního pozemku p. č. 1002/104 o
výměře 244 m2 dle GP č. 1460-107/2016 paní **********; prodej pozemku p. č. 1002/12,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 a lesního p. č. 1002/105 o výměře 190 m2 dle
GP č. 1460-107/2016 panu **********, a to za cenu v místě a čase obvyklou, tj. zastavěné
pozemky za cenu ve výši 350 Kč/m2 a za lesní (rekreační) pozemky ve výši 100 Kč/m2 dle
Znaleckého posudku č. 390/4/5/2020 ze dne 3. 6. 2020 vyhotoveného znalcem panem Ing.
Danielem Balínem s tím, že strana kupující uhradí trvalé odnětí předmětné části pozemku
z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a všechny další náklady spojené
s prodejem (např. znalecké posudky, sepis kupní smlouvy, návrh na vklad práva do katastru
nemovitostí) 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 a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila trvalé odnětí lesních pozemků z PUPFLu a
následné uzavření kupní smlouvy.
5.
Žádost o vyjádření k zamýšlené dispozici s majetkem státu, p.p.č. 401, 402,
403/1, 396/1, vše v k.ú. Loket
Zastupitelstvo města Loket
revokuje

usnesením Z61/4/2020
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usnesení č. Z12/2/2019 ze dne 21. 3. 2019, kterým byl schválen záměr nabytí pozemků p. č.
403/1, části o výměře cca 1575 m2 (přesná výměra by byla určena GP), druh pozemku:
ostatní plocha, zp. využití: jiná plocha, p. č. 402 o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, zp. využití zbořeniště v k.ú. Loket, formou úplatného převodu a pozemek
p. č. 396/1, o výměře 315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití ostatní komunikace
formou bezúplatného převodu, a to z důvodu zamýšleného převodu tohoto státního majetku
jinému subjektu – vlastníku stavby č.p. 308, na pozemku p. č. 401 v k.ú. Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby odpověděla na žádost o vyjádření v souladu
s usnesením.
6.
Podání záměru a žádosti o podporu v rámci integrované strategie „Integrovaný
plán rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV° na stavební úpravy ZŠ Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z62/4/2020
projednalo a
schválilo
podání záměru a žádosti o podporu z 42. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí
o podporu pro opatření B2.1 Infrastruktura ZŠ a infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání IV., kterou vyhlašuje statutární město Karlovy Vary jako nositel
integrované strategie „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“ IPRÚKV°
v předpokládané výši nákladů projektu maximálně 6 000 000 Kč s předpokladem
předfinancování výdajů projektu a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila podání projektového záměru a následně žádosti
o podporu poskytovateli podpory.

7.

Diskuse

8.
Poskytnutí mimořádného příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“ na zajištění spolufinancování pořízení venkovní elektronické
úřední desky
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z63/4/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí mimořádného investičního příspěvku dobrovolnému svazku obcí „Mikroregion
Sokolov – východ“, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 70948755 ve výši 110 100
Kč na zajištění spolufinancování pořízení venkovní elektronické úřední desky v rámci
projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ II.“, číslo projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009899.
9.
Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket na kulturní akce
pořádané hradem Loket v roce 2020; žadatel Hrad Loket o.p.s.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z64/4/2020
projednalo a
schválilo
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ve výši 80 000 Kč
žadateli: Hrad Loket o. p. s., Zámecká 67/10, Loket, IČ: 25237896, na úhradu nákladů
spojených s konáním kulturních akcí pořádaných hradem Loket v roce 2020 v rozsahu
_______________________________________________________________________________
**********
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními §16
§17 a §95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Strana 10 (celkem 11)

Zápis ze 4. zasedání ZM dne 25. 6. 2020

žádosti o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Loket ze dne 2. 6.
2020 a
zmocňuje
starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.

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

V Lokti dne _______________

_____________________
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta

_____________________
Jan Hadrava
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

_____________________
Mgr. Petr Zahradníček

_____________________
Mgr. Bc. Martin Stark

_______________________________________________________________________________
**********
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními §16
§17 a §95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Strana 11 (celkem 11)

