ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 10. 12. 2020
od 16:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice v Lokti
Přítomno:

15 členů zastupitelstva

Omluveni:

-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

11. 12. 2020

Zahájení zasedání Zastupitelstva města Loket
Zasedání Zastupitelstva města Loket zahájil starosta města Ing. Mgr. Petr Adamec, který
přivítal všechny přítomné.
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Loket dne 19. 11. 2020 byl řádně ověřen, námitky
proti němu nebyly vzneseny.
Počet přítomných v době zahájení činil 15 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
Romana Kvaka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
zápisu Mgr. Petra Zahradníčka a Romana Kvaka
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

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

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 8. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 1265/2, ostatní plocha, o výměře 34 m2, dle GP č. 2614,3052427/2019, k.ú. Dolní Chodov
5. Návrh rozpočtu města Loket na rok 2021
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 - 2026
7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 8.
2020 do 31. 11. 2020
8. Volba přísedícího Okresního soudu v Sokolově
9. Diskuse
10. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr
Hlasování:

3.

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Kontrola usnesení

4.
Prodej pozemku p. č. 1265/2, ostatní plocha, o výměře 34 m2, dle GP č. 2614,3052427/2019, k.ú. Dolní Chodov
Příloha k bodu č. 4.1: GP č. 2614,305-2427/2019
Příloha k bodu č. 4.2: Situace
Zastupitelstvu města je opětovně předložen návrh na prodej pozemku p. č. 1265/2, ostatní
plocha, o výměře 34 m2 , dle GP č. 2614,305-2427/2019, k.ú. Dolní Chodov. Tento prodej
nebyl na 6. zasedání zastupitelstva konaném dne 17. 9. 2020 schválen. Zastupiteli byl
v rámci diskuse k tomuto bodu předložen požadavek, aby žadatel odkoupil pozemek celý.
Pan **********, žádá o prodej pouze části pozemku p. č. 1265 v k.ú. Dolní Chodov, za
účelem narovnání majetkoprávních vztahů, s koupí celého pozemku nesouhlasí.
V souvislosti s plánovanou stavbou: „Chodov, SO, Vintířovská, za mostem, kabel NN“, kterou
bude realizovat společnost ČEZ Distribuce a.s., bylo na základě skutečného zaměření
stavby zjištěno, že část budovy ve vlastnictví pana ********** stojí na pozemku p.č. 1265 ve
vlastnictví města Loket. Tento pozemek sousedí s pozemky pana **********.
Na stanovení ceny obvyklé a zjištěné byl vyhotoven Ing. Danielem Balínem znalecký
posudek č. 395/4/3/2020 dne 24. 7. 2020. Cena obvyklá dle ZP činí 7.140 Kč, cena zjištěná
činí 7 020 Kč. Kupní cena dle cenových pravidel města činí 200 Kč/m2, tj. celkem 6 800 Kč.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující. Zveřejněno od 16. 6. 2020 do 2. 7. 2020. Rada
města doporučuje prodej schválit.
Na část pozemku p. č. 1265, která je předmětem prodeje, byla uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě o uzavření věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-0007696/VB01
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dne 23. 8. 2019 se společností ČEZ Distribuce, a. s. Kabelové vedení NN v rozsahu plochy 2
m2.
Dle podmínek Smlouvy o podmínkách prodeje hradí veškeré náklady spojené s prodejem
kupující (v tomto případě dosud vynaložené náklady na GP a znalecký posudek a další
náklady by v případě schváleného prodeje následovaly). V případě, že prodej není
zastupitelstvem města schválen, tyto vynaložené náklady žadatel není povinen platit a budou
mu vráceny.
V případě, že prodej nebude realizován, měl by být vlastník stavby vyzván k jejímu
odstranění z pozemku města. Může však nastat situace, že vlastník předloží dokumenty,
které prokáží, že stavba vznikla v dobré víře a v takovém případě by se mohlo jednat o tzv.
přestavek dle § 1087 obč. zákona, kdy by vlastník stavby uhradil vlastníku zastavěného
pozemku cenu obvyklou za zastavěnou část. Jelikož se jedná o stavbu, která je na místě
více než 10 let (žadatel nemovitost nabyl dědictvím v osmdesátých letech) a pokud opět
prokáže, že byla vybudována v dobré víře, mohlo by dojít k tzv. vydržení, a to části pozemku,
na níž část stavby stojí.
Rada města Loket projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit prodej
pozemku p. č. 1265/2, ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Dolní Chodov, dle GP č.
2614,305-2427/2019, a to panu **********, za kupní cenu 7 140 Kč (cenu obvyklou) dle ZP č.
395/4/2020 ze dne 24. 7. 2020 s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem (př. znalecký posudek, 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 (usnesení č. R363/26/2020).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 1265/2, ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Dolní Chodov dle GP č.
2614,305-2427/2019, a to panu **********, za kupní cenu 7 140 Kč (cenu obvyklou) dle ZP č.
395/4/2020 ze dne 24. 7. 2020 s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem (př. znalecký posudek, 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 uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 3

Usnesení SCHVÁLENO

5.
Návrh rozpočtu města Loket na rok 2021
Příloha k bodu č. 5.1: Návrh rozpočtu města Loket na rok 2021
Příloha k bodu č. 5.2: Zápis z finančního výboru ze dne 27. 11. 2020
Příjmy:
Upravený
rozpočet
k 11. 11.2020
v tis. Kč

Návrh rozpočtu
na rok 2021
v tis. Kč
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Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté neinvestiční dotace
Přijaté investiční dotace
Příjmy celkem
Financování rozpočtu z jiných zdrojů
Příjmy celkem včetně financování

45 960,00
15 025,86
1 160,00
9 978,70
40,00
72 164,56
60 000,00
132 164,56

40 760,00
14 628,65
0,00
2 431,60
20 341,70
78 161,95
14 000,00
92 161,95

Daňové příjmy:
V návrhu rozpočtu na rok 2021 dochází celkově ke snížení daňových příjmů o 5 200 tis. Kč.
Sníženy jsou položky příjmů ze sdílených daní o 5 000 tis. Kč, což odpovídá snížení příjmů
ze sdílených daní o 14% oproti předpokládanému plnění roku 2020. Výše jednotlivých
položek příjmů ze sdílených daní vychází z hodnot predikce příjmů ze sdílených daní pro rok
2021, které vydalo Ministerstvo financí ČR v záři 2020, ponížené o předpokládaný dopad
výplaty kompenzačního bonusu a zrušení super hrubé mzdy. Dále byly poníženy položky
příjmů z místních poplatků (zábor veřejného prostranství, poplatek z pobytu, správní
poplatky), tyto položky jsou narozpočtované ve výši předpokládaného plnění k 31. 12. 2020.
Nedaňové příjmy:
V nedaňových příjmech jsou narozpočtovány příjmy ze splátek návratných finančních
výpomocí společnosti Technické služby Loket s.r.o. a Mikroregionu Sokolov východ. Příjem
z pachtovného od společnosti Loketské městské lesy s.r.o. je narozpočtován ve stejné výši
jako v roce 2020. V návrhu rozpočtu na rok 2021 je narozpočtován příjem stavebního platu
od společnosti BMW. Nedaňové příjmy jsou sníženy o příjem z pronájmu přírodního divadla
ve výši 150 tis. Kč, o tuto částku je ve výdajové části rozpočtu ponížena platba za správu a
údržbu sportovišť, dětských hřišť a přírodního divadla. Ostatní nedaňové příjmy jsou
upraveny dle předpokladu plnění roku 2020.
Kapitálové příjmy:
V návrhu rozpočtu na rok 2021 nejsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a ostatních
nemovitostí.
Přijaté investiční a neinvestiční dotace:
V příjmech je zahrnuta globální dotace na výkon státní správy a příspěvek na opatrovnictví
ve výši roku 2020. Dále jsou zde zapojeny příjmy z dotací, na které město již obdrželo
rozhodnutí o přidělení dotace, nebo byla akceptována žádost o dotaci. K jednotlivým
projektům jsou ve výdajové části návrhu rozpočtu narozpočtovány výdaje odpovídající
celkovým výdajům jednotlivých projektů uvedených buď v rozhodnutí o poskytnutí dotace,
nebo žádosti o dotaci. V případě, že by město některou z dotací neobdrželo, nebude projekt
realizovat.
Financování rozpočtu z jiných zdrojů:
V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zapojeno financování rozpočtu z jiných zdrojů ve výši 14
mil Kč (čerpání úvěru na rekonstrukci Dvorany). Tyto finanční prostředky jsou zapojeny i ve
výdajové části rozpočtu.
Výdaje:
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Upravený
rozpočet
k 11. 11. 2020
v tis. Kč
Běžné neinvestiční výdaje
Kapitálové investiční výdaje
Výdaje celkem
splátky úvěru
Výdaje celkem včetně financování

117 567,50
6 237,70
123 805,20
6 238,00
130 043,20

Návrh rozpočtu
na rok 2021
v tis. Kč

83 484,80
23 456,00
106 940,80
5 196,00
112 136,80

Kapitola doprava
– výdaje na dopravní obslužnost jsou ve výši stejné výši jako v roce 2020.
Kapitola vodní hospodářství
– výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu, sběr a svoz komunálního odpadu a provoz
sběrného dvora jsou narozpočtovány ve výši výdajů roku 2020;
- v položce údržba městské zeleně jsou narozpočtovány výdaje ve výši 425 tis. Kč na
květinovou výzdobu města a výdaje ve výši 175 tis. Kč na ostatní údržbu městské zeleně
nad rámec běžné údržby městské zeleně.
Kapitola školství
- příspěvek na činnost příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov zůstává
ve stejné výši jako v roce 2020;
- příspěvek na činnost příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov je
navýšen o příspěvek na provoz školní jídelny.
Kapitola kultura
- provoz přírodního divadla - byla ponížena položka vodné a stočné (od 1. 1. 2021 budou
vodné a stočné hradit Technické služby s.r.o. Loket, který mají přírodní divadlo ve správě),
výdaje byly sníženy o položku správy vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov, majetek byl
převeden v roce 2020 do společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.;
- městská knihovna
 platy zaměstnanců v pracovním poměru jsou narozpočtovány dle propočtu tarifních
mezd navýšených o 5%;
 ostatní osobní výdaje jsou navýšeny o 5%;
 v souvislosti s navýšením tarifních mezd a ostatních osobních výdajů jsou upraveny i
ostatní položky mzdových výdajů, tj. odvod sociálního, zdravotního pojištění a
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu;
 v návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou zapojeny celkové výdaje na plánované literární
pořady, výstavy a jejich doprovodný program. Na tyto aktivity budou podány žádosti o
dotace z programů MK a z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě získání dotací
bude jejich příjem zapojen do upraveného rozpočtu města rozpočtovým opatřením
bez navýšení výdajů rozpočtu. Při neobdržení dotací bude Městská knihovna
schopna v roce 2021 finančně pokrýt celý plánovaný kulturní program;
 ostatní položky jsou narozpočtovány dle požadavků vedoucí městské knihovny,
výdajové položky jsou narozpočtovány ve srovnatelné výši jako v roce 2020.
Dále jsou do návrhu rozpočtu v této kapitole zařazeny položky:
- předpokládané provozní náklady Dvorany;
- výdaje na SPOZ, upravené dle předpokladu čerpání roku 2020;
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- výdaje na elektrickou energii na hradbách ve stejné výši jako v roce 2020;
- výdaje na Den vojenství 2020….., jehož konání bylo přesunuto z roku 2020. Město na tuto
akci v roce 2020 obdrželo finanční příspěvek z Velvyslanectví Spojených států amerických
ve výši 163 582,50 Kč;
- neinvestiční dotace Hrad Loket o.p.s. na pořádání kulturních akcí ve stejné výši jako v roce
2020;
- výdaje na Loketské listy; v návrhu rozpočtu je počítáno s rozšířením Loketských listů na 12
stran.
Kapitola vnitřní správa
- požární ochrana – jednotlivé položky jsou narozpočtovány tak, aby bylo zajištěno
fungování jednotky sboru dobrovolných hasičů;
- zastupitelé – v návrhu rozpočtu je počítáno s 5% navýšením odměn uvolněných členů
zastupitelstva, odměny neuvolněných členů zastupitelstva města jsou narozpočtovány ve
výši schválených odměn na ustanovujícím zasedání zastupitelstva města. V souvislosti
s navýšením odměn uvolněných členů zastupitelstva jsou upraveny i ostatní položky
mzdových výdajů. Ostatní výdajové položky jsou narozpočtovány ve stejné výši jako v roce
2020;
- správa MěÚ
 platy zaměstnanců v pracovním poměru jsou narozpočtovány dle propočtu tarifních
mezd navýšených o 5%;
 ostatní osobní výdaje jsou navýšeny o 5%;
 v souvislosti s navýšením výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru a
ostatních osobních výdajů jsou navýšeny i ostatní položky mzdových výdajů, tj. odvod
sociálního a zdravotního pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
při pracovním úrazu;
 odměna za užití počítačových programů je snížena o obnovu licence antivirového
programu ESET, která byla uhrazena v roce 2020 na tři roky;
 do návrhu rozpočtu na rok 2021 byly zapojeny finanční prostředky na vybavení
kanceláře matriky a obřadní síně;
 v návrhu rozpočtu je po konzultaci se správcem počítačové sítě města snížena
položka obnovy a modernizace multifunkčních zařízení;
 položka pojištění majetku a poplatky banka byla navýšena o poplatky, které by se
hradily v případě pořízení platebního terminálu na pokladně města;
 položka právních služeb byla navýšena o předpoklad navýšení odměny JUDr.
Wenigové o inflaci za rok 2020, v návrhu rozpočtu byla ponechána platba za právní
zastoupení Mgr. Bedečovi (50 tis. Kč);
 navýšena položka právní služby 5% odměna za vysouzené spory města, je počítáno
s ukončením části soudních sporů s Palivovým kombinátem s. p., v případě potřeby
bude položka navýšena rozpočtovým opatřením;
 v návrhu rozpočtu je zapojena položka na zpracování nových webových stránek
města;
 v položce programové vybavení jsou narozpočtovány výdaje na rozšíření modulu
Geoportál
 ostatní výdajové položky jsou narozpočtovány ve srovnatelné výši jako v roce 2020;
Kapitola práce a sociální věci
- dům s pečovatelskou službou – v návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou upraveny rozpočtové
položky na nezbytně nutnou výši. Dotace na provoz a zajištění pečovatelských služeb je
narozpočtovaná ve stejné výši jako v roce 2020, společnost DOP HC s.r.o. žádá město o
dotaci na provoz a zajištění pečovatelských služeb na rok 2021 ve výši 350 tis. Kč, navýšení
dotace je zdůvodňuje tím, že jí vznikají vyšší náklady na péči (navýšení počtu pracovníků,
zvýšení nákladů v souvislosti s koronavirem a nákupem ochranných prostředků). Společnost
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DOP HC s.r.o. souhlasí s tím, aby byla dotace na provoz a zajištění pečovatelských služeb
na rok 2021 ponechána v původní výši a provoz a zajištění pečovatelských služeb se
vyhodnotil ke konci roku 2021. Je zde možnost, že na ochranné pomůcky společnost
dostane dotaci od státu nebo nebude takový nárůst provozních nákladů. Společnost má
povinnost předložit závěrečné vyúčtování dotace za rok 2020 do 31. 1. 2021. V případě
potřeby bude výše dotace upravena rozpočtovým opatřením;
- klub důchodců – položky jsou narozpočtovány zhruba ve stejné výši jako v roce 2020.
Kapitola místní hospodářství
- silnice – v návrhu rozpočtu je počítáno s výdaji na opravy mostních objektů ve výši 550 tis.
Kč a výdaji na technické prohlídky mostů ve výši 80 tis. Kč;
- provoz centrálního parkoviště ve Sportovní ul. – položky jsou narozpočtovány ve stejné
výši jako v roce 2020;
- provoz tělocvičny – výdaje jsou poníženy o pořízení čistícího stroje, ostatní položky jsou
narozpočtovány zhruba ve stejné výši jako v roce 2020;
- provozování sportovišť – v návrhu rozpočtu je ponechán výdaj na vodné a stočné na
doplatek vodného a stočného za rok 2020, od 1. 1. 2021 by měl být odběr převeden na
Technické služby s.r.o. Loket;
- bytové hospodářství – snížena platba služeb za byty SBD Rozvoj Sokolov, v roce 2020
byl prodán byt v Rotavě, vyřazena platba na zálohu za plyn, byt byl přidělen v roce 2020
novému nájemci, ostatní položky běžných výdajů jsou narozpočtovány ve stejné výši jako
v roce 2020, výdaje na provoz kabelové televize jsou narozpočtovány ve stejné výši jako
příjmy z kabelové televize;
- nebytového hospodářství (nebytové prostory) – výdaje na vodné stočné byly poníženy
o platbu za vodné a stočné na veřejných WC na náměstí, od 1. 1. 2021 by měl být odběr
převeden na Technické služby Loket s.r.o., navýšena položka oprav a udržování o výdaje na
malování radnice, ostatní položky jsou narozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2020;
- veřejné osvětlení – položka výdajů na elektrickou energii byla ponechána ve výši roku
2020;
- pohřebnictví – zařazena položka na opravy a udržování ve výši 150 tis. Kč, o tuto částku
byla ponížena platba Technickým službám s.r.o. Loket na správu a údržbu hřbitovů;
- komunální služby a územní rozvoj – položky jsou narozpočtovány ve výši schváleného
rozpočtu na rok 2020;
- kašny – v návrhu rozpočtu je ponechán výdaj na vodné a stočné na doplatek vodného a
stočného za rok 2020, od 1. 1. 2021 by měl být odběr převeden na Technické služby s.r.o.
Loket;
- Technické služby Loket s.r.o. – jednotlivé položky výdajů byly upraveny na částky, které
vyplynuly z jednání mezi městem a společností Technické služby s.r.o. Loket a změny budou
promítnuty do nové Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro město Loket
s účinnosti od 1. 1. 2021.
Přehled činností společnosti Technické služby Loket s.r.o. ze Smlouvy o zabezpečení
veřejně prospěšných služeb pro město Loket:
- čištění a úklid města včetně zimní a letní údržby od 1. 11. 2019
- správa a údržba veřejného osvětlení od 1. 1. 2020
- správa údržba vánoční výzdoby města od 1. 1. 2020
- správa a údržba městských hřbitovů od 1. 8. 2020
- správa a údržba sportovních zařízení, dětských hřišť od 1. 1. 2021
- správa a údržba parkovišť od 1. 4. 2020
- správa a údržba veřejných záchodů od 1. 1. 2020
- správa a údržba veřejné zeleně ve městě včetně souvisejících zařízení, na základě
požadavků města
- správa a údržba místních komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících od 1. 1.
2020
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- správa a údržba kašen od 1. 1. 2020
- údržba dřevin – výdaje jsou oproti rozpočtu 2020 navýšeny o 100 tis. Kč;
- městský kamerový dohlížecí systém – výdaje jsou navýšeny o správu nového
kamerového bodu na budově radnice, který monitoruje prostranství před základní školou
v Radniční ul., do návrhu rozpočtu byla zařazena položka oprav a udržování ve výši 20 tis.
Kč, první kamerový bod a operační středisko kamerového systému na pracovišti obvodního
oddělení PČR byly instalovány v roce 2015, je nutno v rozpočtu počítat s nezbytnou údržbou,
s rozšířením kamerového dohlížecího systému se v roce 2021 nepočítá;
Kapitola výstavba měst a obcí
Výdaje na projektové dokumentace:
- v položce přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města jsou zahrnuty
výdaje na projektové dokumentace, na které má město uzavřeny smlouvy, ale do konce roku
2020 nebudou dokončeny, část výdajů je určena na projektové dokumentace nové, položka
je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2020;
Ostatní běžné výdaje:
- v položkách ostatní běžných výdajů dochází oproti schválenému rozpočtu na rok 2020
k celkovému navýšení o 1 453,20 tis. Kč (položka mobiliář +250 tis Kč, položka mimořádné
události +250 tis, Kč, položka dopravní značení +300 tis. Kč, položka oprav místních
komunikací + 400 tis. Kč, položka oprav chodníků +200 tis. Kč, položka opravy odstavných
ploch města +150 tis. Kč, položka zpracování územního plánu města -96,80 tis. Kč).
Realizace staveb:
- do návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou zařazeny níže uvedené investice a obnovy majetku
města:
Návrh rozpočtu
Název
na rok 2021 v tis.
Kč
stavební úpravy Dvorana Loket (stavební práce včetně stavebního a
16 000,00
autorského dozoru)
vybavení Dvorana
2 900,00
projekt "Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu
900,00
ZŠ Loket"
projekt "Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket"
760,00
projekt "Dopravní terminál Loket - Nádražní ul." včetně TDI
15 600,00
Základní škola Loket; zabezpečení soklu II. etapa
555,00
stavební úpravy Základní škola Loket
6 000,00
restaurování kamen Williho Russe
400,00
oprava dešťové kanalizace pod hlavním mostem Loket (převod z roku
400,00
2020)
oprava kotelny v budově mateřské školy, Tyršovo náměstí včetně
200,00
výměny prvního kotle
celkem
43 715,00
Výdaje na stavební úpravy Dvorany Loket včetně stavebního a autorského dozoru jsou
dopočítány na poslední dodatek smlouvy o dílo a předpoklad čerpání finančních prostředků
v roce 2020. Městu Loket nebyl stavební společností dodán aktualizovaný harmonogram
stavebních prací včetně finančního vyčíslení plnění smlouvy o dílo v roce 2020 a 2021.
Výdaje jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty na základě odhadu, v případě nutnosti bude muset
být v roce 2021 provedena změna rozpočtu.
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Položka vybavení Dvorany je narozpočtovaná ve výši 2 900 tis. Kč, z čehož 900 tis. Kč
přechází z roku 2020.
Výdaje na projekty „Revitalizace venkovního prostoru pro environmentální výchovu ZŠ
Loket“, „Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket“, „Dopravní terminál Loket – Nádražní ul.“,
„Stavební úpravy Základní škola Loket“ jsou narozpočtovány ve výši předpokládaných výdajů
uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádosti o dotaci. K těmto projektům je
v příjmové části rozpočtu postaven příjem dotace.
V návrhu rozpočtu je zapojen výdaj na II. etapu zabezpečení soklu budovy základní školy,
výdaj na restaurování kamen Williho Russe, které město bude mít vypůjčené a budou
umístěny v obřadní síni radnice, převedeny finanční prostředky na opravu dešťové
kanalizace pod hlavním mostem Loket.
V návrhu rozpočtu je na základě technické zprávy zpracované společností TERM corporation
s.r.o. zařazen výdaj na opravu kotelny v budově mateřské školy, Tyršovo náměstí včetně
výměny prvního kotle. Společnost TERM corporation s.r.o., jako zástupce provozovatele
kotelny v půdních prostorách budovy mateřské školy Tyršovo náměstí Loket, v technické
zprávě upozorňuje město, jako majitele budovy, na stále se zhoršující technický stav kotelny.
Stavební konstrukce kotelny je již na hraně životnosti a přestává být vyhovující, především
zatéká prostupy střechou a začínají plesnivět trámy. Plechové oddělení kotlové části není
izolované a vzhledem k nutnosti postupné výměny kotlů, není tento stav vyhovující. Součástí
oprav je i výměna jednoho dosluhujícího kotle.
Kapitola všeobecná pokladní správa
- finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města kulturním, sportovním a
společenským organizacím jsou v návrhu rozpočtu ve stejné výši jako ve schváleném
rozpočtu na rok 2020;
- finanční prostředky na poskytnutí neinvestiční dotace Rytířskému řádu křižovníku s červenou
hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu
ve stejné výši jako v roce 2020;
- finanční prostředky na poskytnutí neinvestičních dotací na regeneraci nemovitostí na území
MPR Loket, které nejsou kulturní památkou, jsou v návrhu rozpočtu ve stejné výši jako ve
schváleném rozpočtu na rok 2020, dotace v roce 2020 nebyly čerpány;
- výdaje na prezentaci města a rozvoj cestovního ruchu ve městě, finanční prostředky na
kulturní akce pořádané městem a finanční prostředky na partnerská města jsou ponechány
ve stejné výši jako v roce 2020;
- v návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky na poskytnutí neinvestiční dotace Automoto
klubu AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů ve stejné výši jako ve
schváleném rozpočtu na rok 2020;
-

položka členského příspěvku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA
KARLOVARSKÝ KRAJ je v návrhu rozpočtu narozpočtovaná dle stanov;

PRO

- v návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na členské příspěvky města ve Svazu města a obcí,
Mas Sokolovsko o.p.s., VSMOS, Sdružení historických sídel ČMS, Euroregion Egrensis,
Otevřená města, Mikroregion Sokolov – východ ve stejné výši jako v roce 2020;
- v návrhu rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na mimořádný příspěvek Mikroregion Sokolov –
východ na úhradu spoluúčasti města projektu „Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo - Loket“;
- v návrhu rozpočtu jsou navýšeny finanční prostředky na úhradu daně z nemovitých věcí dle
skutečnosti roku 2020 a navýšena položka odvodu daně z přidané hodnoty, ve které je
počítáno s odvodem DPH z úplaty stavebního platu od společnosti BMW;
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- v návrhu rozpočtu jsou navýšeny dle splátkového kalendáře úroky z úvěru KB na
rekonstrukci Dvorany (platba úroků bude záviset na čerpání úvěru);
- ostatní výdaje v této kapitole jsou v návrhu rozpočtu ve stejné výši jako v roce 2020.
- v návrhu rozpočtu jsou zapojeny finanční prostředky na projekt „Učíme se spolu“, který bude
pří dodržení rozpočtu projektu spolufinancován Česko německým fondem budoucnosti ve
výši 180 tis. Kč. Příspěvek byl již fondem schválen, příjem příspěvku je zahrnut v příjmové
části rozpočtu.
Financování
- v návrhu rozpočtu je narozpočtovaná splátka úvěru na financování rekonstrukce Dvorany a
další investiční akce města ve výši 5 196 tis. Kč, tj. 12 měsíčních splátek á 433 tis. Kč.

Skladba zapojení stavu finančních prostředků z minulých let v návrhu rozpočtu na
rok 2021 v tis. Kč

zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2020
rozdíl příjmů a výdajů upraveného rozpočtu k 11. 11. 2020
zůstatek finančních prostředků z minulých let, které je možné zapojit do
návrhu rozpočtu na rok 2021
rozdíl příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2021 financovaný ze zůstatku
finančních prostředků z minulých let
zůstatek finančních prostředků k financování v dalších obdobích
z toho:
vázané finanční prostředky ze stavebního platu BMW
vázané finanční prostředky ze soudních sporů Palivový kombinát s. p.
Stav volných finančních prostředků k financování rozpočtu v dalších období
Doporučená rezerva finančních prostředků ve výši 25% daňových příjmů

48 146,93
2 121,36
50 268,29
-19 974,85
30 293,44
5 508,00
12 198,00
12 587,44
13 185,00

Rozdíl příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2021 bude financován ze zůstatku
rozpočtového hospodaření města z minulých let a z čerpání úvěru na stavební úpravy
Dvorana Loket.
Zůstatek finančních prostředků k financování rozpočtu v dalších období je pouze dílčí, dá se
předpokládat, že skutečný zůstatek rozpočtového hospodaření města k 31. 12. 2020 bude
vyšší.
V návrhu rozpočtu města na rok 2021 je počítáno se zapojením rezervy finančních
prostředků z minulých let v celkové výši 19 974,85 tis. Kč, z toho je čerpáno 14 778,85 tis. Kč
na pokrytí výdajů a 5 196 tis. Kč na splátky úvěru. Zůstatek finančních prostředků do dalších
rozpočtových období je 30 293,44 tis. Kč. Z této rezervy je nutné odečíst vázané finanční
prostředky ze stavebního platu uhrazeného společností BMW a vázané finanční prostředky
ze soudních sporů Palivový kombinát s. p. Po odečtení závazků města je rezerva finančních
prostředků do dalších rozpočtových období 12 587,44 tis. Kč. Vzhledem k nejasné
ekonomické situaci, nestabilitě daňových příjmů, propadu nedaňových příjmů města,
způsobené především snížením platby pachtovného od společnosti Loketské městské lesy,
a závazku města splácet úvěr na rekonstrukci Dvorany, by město mělo držet minimální
rezervu finančních prostředků ve výši 25% daňových příjmů, což je 13 185 tis. Kč.
Návrh rozpočtu města Loket na rok 2021 byl dne 27. 11. 2020 projednán finančním výborem.
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Návrh rozpočtu města Loket na rok 2021 byl dne 19. 11. 2020 zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Loket a internetových stránkách Městského úřadu Loket. Návrh rozpočtu
města Loket na rok 2021 je zveřejněn až do schválení rozpočtu zastupitelstvem města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
čerpání poskytnutého úvěru Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha, IČ:
45317054 v roce 2021 výhradně na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti v maximální
výši 14 000 000 Kč.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
rozpočet města Loket na rok 2021 s celkovými příjmy 78 161,95 tis. Kč, s celkovými výdaji
106 940,80 tis. Kč a s celkovým financováním 28 778,85 tis. Kč.
Hlasování:

pro 9

proti 2

zdržel se 4

Usnesení SCHVÁLENO

6.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 - 2026
Příloha k bodu č. 6: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 2026
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 – 2026 vychází z návrhu
rozpočtu města Loket na rok 2021. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je počítáno
s počátečním stavem finančních prostředků ve výši zůstatku finančních prostředků z návrhu
rozpočtového opatření č. 13/2020, což je částka, která by měla ke konci roku 2020
v rozpočtu zbýt.
V návrhu rozpočtu na rok 2021 jsou celkové daňové příjmy narozpočtovány o cca 14% nižší
než rozpočtované daňové příjmy roku 2020. V následujících období by se měly příjmy ze
sdílených daní postupně zvyšovat. S postupným zvyšováním je počítáno i v návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2026. Vzhledem k současné ekonomické
situaci není jednoduché příjmy ze sdílených daní v následujících letech správně odhadovat.
Nedaňové příjmy jsou v roce 2022 sníženy o příjem návratné finanční výpomoci Mikroregion
Sokolov – východ na předfinancování projektu „Kompostéry“, který je zahrnut v nedaňových
příjmech v návrhu rozpočtu na rok 2021. Od roku 2023 je počítáno s postupným splácením
dlužného pachtovného společnosti Loketské městské lesy s.r.o. za roky 2020 – 2022
rozloženého do 5 let. V letech 2022 – 2024 je počítáno se splátkami návratné finanční
výpomoci společnosti Technické služby Loket s.r.o.
V příjmech návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města je počítáno jen s příjmem dotace
na výkon státní správy.
Ve výdajové části návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je v roce 2022 počítáno
s běžnými výdaji ve výši 63 000 tis. Kč. Výše těchto výdajů je dána stavem finančních
prostředků města. V případě, že budou 100 % naplněny a 100% vyčerpány finanční
prostředky z návrhu rozpočtu na rok 2021 a nedojde v roce 2022 ke zvýšení příjmů
(daňových nebo nedaňových), je město schopno v roce 2022 financovat běžné výdaje v
maximální výši 63 000 tis. Kč, a to ještě jen za předpokladu, že Loketské městské lesy s.r.o.
městu od roku 2023 začnou splácet dlužné pachtovné za roky 2020 – 2022.
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V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu jsou zahrnuty splátky úvěru na rekonstrukci
Dvorany, závazky ze soudních sporů s Palivovým kombinátem s. p. a závazek vrácení
stavebního platu společnosti BMW. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je počítáno
s tím, že soudní spory i případné vracení stavebního platu společnosti BMW bude dořešeno
do konce roku 2022. Nedojde – li do konce roku 2022 k ukončení soudních sporů, budou se
muset závazky přesunout do dalších let. Od roku 2023 je v návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu počítáno jen se splácením úvěru na rekonstrukci Dvorany.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 -2026 odráží finanční možnosti města
na financování běžných a investičních výdajů. Jak již bylo výše uvedeno, bez navýšení
příjmů není město schopno financovat výdaje v takovém rozsahu, jak by bylo potřeba.
Vzhledem k tomu, že v současné době nelze odhadnout, po jakou dobu nebudou Loketské
městské lesy s.r.o. schopny hradit městu pachtovné ve sjednané výši, je na místě co
nejméně čerpat rezervu rozpočtu z minulých let. Ideální by bylo po dobu snížené platby
pachtovného sestavovat rozpočty vyrovnané a rezervu rozpočtu z minulých let použít pouze
na investice nebo velké opravy majetku, které nesnesou odkladu a nezvyšovat mandatorní
výdaje města.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 - 2026 byl dne 27. 11.
2020 projednán finančním výborem.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 - 2026 byl dne 19. 11.
2020 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket a internetových stránkách
Městského úřadu Loket. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 –
2026 je zveřejněn až do schválení rozpočtu zastupitelstvem města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
střednědobý výhled rozpočtu města Loket na roky 2022 – 2026.
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 4

Usnesení SCHVÁLENO

7.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 8. 2020 do 31. 11. 2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020, schváleno radou města dne 2. 9. 2020, usnesení č.
R377/27/2020.
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Odvoz komunálního odpadu; černé skládky
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; údržba městské
zeleně
Komunální služby a územní rozvoj; znalecké posudky
Výstavba města a obcí; mobiliář
Nebytové prostory; opravy a udržování
Správa MěÚ; opravy a udržování
Výstavba města a obcí; podlimitní věcná břemena
Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje;
údržba cyklotras
Výstavba města a obcí; údržba cyklotras

Výdaje v tis. Kč
30,00
50,00
50,00
15,00
50,00
55,00
2,00

101,00

101,00
-101,00
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Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje;
likvidace invazních druhů rostlin
Spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje;
likvidace invazních druhů rostlin
Příjem a použití příspěvku Velvyslanectví Spojených států
amerických; Den vojenství 2020 k 75. výročí osvobození
Lokte a západních Čech a konce druhé světové války
Sponzorské dary; Den vojenství 2020 k 75. výročí
osvobození Lokte a západních Čech a konce druhé
světové války
Spoluúčast města k příspěvku Velvyslanectví Spojených
států amerických; Den vojenství 2020 k 75. výročí
osvobození Lokte a západních Čech a konce druhé
světové války
Příjem a použití dotace z Programu regenerace MPR a
MPZ pro rok 2020
Povinný podíl města k dotaci z Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2020
Neuznatelné výdaje k dotaci z Programu regenerace MPR
a MPZ pro rok 2020
Stavební úpravy Dvorana Loket
Dotace ze státního rozpočtu; jednorázový nenávratný
neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu určený ke
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v
souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu
Příjem a použití dotace na úhradu výdajů souvisejících s
konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a
zastupitelstev krajů
rozpočtové změny celkem
Upravený rozpočet na rok 2020 včetně financování

32,77

32,77
33,23

165,00

165,00

30,00

30,00

75,00

2 260,00

2 260,00
38,00
434,70
-2 504,70

3 843,75

81,00

81,00

6 513,52

897,00

126 026,62

130 013,10

Rozpočtové opatření č. 11/2020, schváleno radou města dne 16. 9. 2020, usnesení č.
R406/29/2020.
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

Správa MěÚ; údržba vozidel včetně výměny pneu
Nebytové prostory; opravy a udržování
rozpočtové změny celkem
Upravený rozpočet na rok 2020 včetně financování

20,00
75,00
0,00

95,00

126 026,62

130 108,10

Rozpočtové opatření č. 12/2020, schváleno Radou města dne 30. 9. 2020, usnesení č.
R456/31/2020.
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Havarijní fond
Dům s pečovatelskou službou; elektrická energie
Spoluúčast k neinvestiční dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje; Podprogram 3 - Oprava chodníku u základní školy v
Lokti

Výdaje v tis. Kč
155,00
15,00
-170,00

_______________________________________________________________________________
**********
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 13 (celkem 19)

Zápis z 8. zasedání ZM dne 10. 12. 2020

Příjem a použití příspěvku Velvyslanectví Spojených států
amerických; Den vojenství 2020 k 75. výročí osvobození
Lokte a západních Čech a konce druhé světové války
Sponzorské dary; Den vojenství 2020 k 75. výročí
osvobození Lokte a západních Čech a konce druhé
světové války
Spoluúčast města k příspěvku Velvyslanectví Spojených
států amerických; Den vojenství 2020 k 75. výročí
osvobození Lokte a západních Čech a konce druhé
světové války
rozpočtové změny celkem
Upravený rozpočet na rok 2020 včetně financování

-165,00

-165,00

-30,00

-30,00

-65,00
-195,00

-260,00

125 831,62

129 848,10

Rozpočtové opatření č. 13/2020, schváleno radou města dne 11. 11. 2020, usnesení č.
R512/37/2020.
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Příjem příspěvku Velvyslanectví Spojených států
amerických; Den vojenství 2020 k 75. výročí osvobození
Lokte a západních Čech a konce druhé světové války
Dům s pečovatelskou službou; teplo
Dům s pečovatelskou službou; vodné a stočné
Dům s pečovatelskou službou; vrácené přeplatky z
vyúčtování topného období
Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje;
Řidičský průkaz skupiny C pro člena JSDH Loket
Spoluúčast k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraj;
Řidičský průkaz skupiny C pro člena JSDH Loket
Požární ochrana; ostatní služby
Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje;
pořízení přenosného zásahového prostředku pro JSDH
LOKET - kalové čerpadlo
Spoluúčast k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraj; JSDH
LOKET - pořízení přenosného zásahového prostředku
pro JSDH LOKET - kalové čerpadlo
Příjem a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje;
Kulturní sezóna Loket 2020
Spoluúčast k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraj;
Kulturní sezóna Loket 2020
Příjem a použití dotace z Programu regenerace MPR a
MPZ; obnova nemovité kulturní památky společenský
dům Městská dvorana Loket; restaurování štukové
výzdoby a výmalby stropu společenského sálu 2. etapa
Neuznatelné výdaje k dotaci z Programu regenerace MPR
a MPZ; obnova nemovité kulturní památky společenský
dům Městská dvorana Loket; restaurování štukové
výzdoby a výmalby stropu společenského sálu 2. etapa
Stavební úpravy Dvorana Loket
Výstavba měst a obcí; serverovna v budově radnice
Oprava dešťové kanalizace pod hlavním mostem Loket
Vodní hospodářství a životní prostředí; sběr a svoz

Výdaje v tis. Kč

163,58
40,00
10,00
-50,00
15,00

15,00
3,75
-18,75

40,00

40,00

10,10
20,00

20,00
5,00

700,00

700,00

147,00
-847,00
190,00
-300,00
150,00
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komunálního odpadu
Správa MěÚ; náhrady mezd v době nemoci
Údržba městské zeleně
Mobiliář
Ostatní komunální služby; úplata za zřízení práva stavby
BMW
Ostatní komunální služby; příjmy z prodeje pozemků
Ostatní záležitosti lesního hospodářství; pronájem
pozemků Loketské městské lesy s.r.o.

3 332,36

rozpočtové změny celkem

6 332,94

195,10

132 164,56

130 043,20

Upravený rozpočet na rok 2020 včetně financování

15,00
20,00
45,00

760,00
1 302,00

Rozpočtové opatření č. 14/2020, schváleno radou města dne 25. 11. 2020, usnesení č.
R554/39/2020.
Název položky

Příjmy v tis. Kč

Příjem a použití účelové neinvestiční dotace na výdaje
JSDH obcí; odborná příprava členů JSDH
Mimořádné události
Příjem a použití dotace na úhradu výdajů souvisejících s
konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a
zastupitelstev krajů
Správa; služby elektronických komunikací
rozpočtové změny celkem
Upravený rozpočet na rok 2020 včetně financování

Výdaje v tis. Kč

2,40

2,40
35,00

-4,57

-4,56
20,00

-2,17

52,84

132 162,39

130 096,04

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, schválené Radou
města Loket v období od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020.
Hlasování:

pro 15

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO

8.
Volba přísedícího Okresního soudu v Sokolově
Příloha k bodu č. 8: Žádost OS Sokolov – přísedící soudu
Předseda Okresního soudu v Sokolově JUDr. Radoslav Krůšek navrhuje, aby Zastupitelstvo
města Loket opětovně zvolilo pana Jaroslava Pielu, trvale bytem **********, přísedícím soudu,
a to na další čtyřleté období. Jmenovaný s další kandidaturou souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
jmenuje
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pana Jaroslava Pielu, trvale bytem **********, přísedícím Okresního soudu v Sokolově, a to
na další funkční období.
Hlasování:

pro 15

9.

Diskuse

10.

Různé

proti 0

zdržel se 0

Usnesení SCHVÁLENO
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VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z98/8/2020
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
zápisu Mgr. Petra Zahradníčka a Romana Kvaka
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Bc. Kláru Rozsypalovou a Jana Smolíka.

usnesením Z99/8/2020

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z100/8/2020
projednalo a
schválilo
program 8. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Prodej pozemku p. č. 1265/2, ostatní plocha, o výměře 34 m2, dle GP č. 2614,3052427/2019, k.ú. Dolní Chodov
5. Návrh rozpočtu města Loket na rok 2021
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 - 2026
7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od 1. 8.
2020 do 31. 11. 2020
8. Volba přísedícího Okresního soudu v Sokolově
9. Diskuse
10. Různé
1.
2.
3.
4.

Závěr
3.

Kontrola usnesení

4.
Prodej pozemku p. č. 1265/2, ostatní plocha, o výměře 34 m2, dle GP č. 2614,3052427/2019, k.ú. Dolní Chodov
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z101/8/2020
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 1265/2, ostatní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Dolní Chodov dle GP č.
2614,305-2427/2019, a to panu **********, za kupní cenu 7 140 Kč (cenu obvyklou) dle ZP č.
395/4/2020 ze dne 24. 7. 2020 s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady spojené
s prodejem (př. znalecký posudek, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí) a daň
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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 uzavření kupní smlouvy.
5.

Návrh rozpočtu města Loket na rok 2021

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z102/8/2020
projednalo a
schválilo
čerpání poskytnutého úvěru Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha, IČ:
45317054 v roce 2021 výhradně na financování rekonstrukce Dvorany v Lokti v maximální
výši 14 000 000 Kč.
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z103/8/2020
projednalo a
schválilo
rozpočet města Loket na rok 2021 s celkovými příjmy 78 161,95 tis. Kč, s celkovými výdaji
106 940,80 tis. Kč a s celkovým financováním 28 778,85 tis. Kč.
6.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2022 - 2026

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z104/8/2020
projednalo a
schválilo
střednědobý výhled rozpočtu města Loket na roky 2022 – 2026.
7.
Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Loket v období od
1. 8. 2020 do 31. 11. 2020
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z105/8/2020
projednalo a
vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, schválené Radou
města Loket v období od 1. 8. 2020 do 30. 11. 2020.

8.

Volba přísedícího Okresního soudu v Sokolově

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z106/8/2020
jmenuje
pana Jaroslava Pielu, trvale bytem **********, přísedícím Okresního soudu v Sokolově, a to
na další funkční období.
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…..………………………………………………………………………………………………………..
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

_____________________
Roman Kvak

_______________________________________________________________________________
**********
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.
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