ZPRÁVY
pro 6. zasedání Zastupitelstva města Loket,
které se koná dne 9. 12. 2021 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře
budovy radnice Loket

1.

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
……………………………………
a tyto členy návrhové komise:
…………………………………..
Předkládá starosta města
2.

Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
program 6. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
1. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket
3. Kontrola usnesení
4. Prodej pozemku p. č. 120/2, zahrada, o výměře 61 m2, k.ú. Loket dle GP č. 16374200/2021
5. Prodej části pozemku p. č. 485/1, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití: ostatní
komunikace, části o výměře 28 m2 dle GP č. 1639-86/2021 nově p. č. 485/5 v k.ú.
Loket
6. Revokace usnesení č. Z95/7/2020 ze dne 19. 11. 2020, Komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo
7. Schválení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec
Staré Sedlo, LV č: 317, zpracovaných dne 19. 11. 2020
8. Směna pozemku p. č. 164, jehož součástí je stavba s č. p. 2 ve vlastnictví města
Loket, IČ 00259489, za pozemek p. č. 63, jehož součástí je stavba s č. p. 18, ve
vlastnictví Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary, vše k. ú.
Loket
9. Nabytí pozemků p. č. 264/21, p. č. 264/32, p. č. 264/33, p. č. 264/34, p. č. 266/9 (díl
h) a p. č. 298/1 (díl m) vše v k. ú. Loket od společnosti České dráhy, a. s.
10. Smlouva o budoucí smlouvě darovací
11. Podání žádosti o podporu z IROP na projekt „Renovace počítačové učebny ZŠ Loket“
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12. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2022 z dotačního
titulu A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Loket, Rekonstrukce
komunikace v ul. Tovární“
13. Budoucí smlouva o směně pozemků v k. ú. Mírová a k. ú. Loket ve vlastnictví města
Loket, IČ 00259489, za pozemky v k. ú. Loket ve vlastnictví společnosti Sedlecký
kaolin a. s., v souvislosti se stavbou „Loket – Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární“
14. Smlouva o spolupráci mezi městem Loket a Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, při realizaci projektu Dopravní terminál
Loket předmostí
15. Podání žádosti o podporu z IROP na projekt „Dopravní terminál Loket předmostí“
16. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Loket, IČO 00259489 a
městem Horní Slavkov
17. Diskuse
18. Návrh rozpočtu města Loket na rok 2022
19. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023–2027
20. Žádost Mikroregionu Sokolov-východ o poskytnutí mimořádného solidárního
příspěvku na spolufinancování rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle
21. Delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovská vodárenská s.r.o.
22. Jmenování člena správní rady společnosti HRAD Loket o. p. s.
23. Obecně závazná vyhláška města Loket č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci
24. Obecně závazná vyhláška města Loket č. 6/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
25. Program regenerace MPR Loket pro období 2022-2026
26. Prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje města Loket
27. Volba přísedící Okresního soudu v Sokolově
28. Různé
Závěr
3. Kontrola usnesení

Zpracoval: odbor majetku města
4.
Prodej pozemku p. č. 120/2, zahrada, o výměře 61 m2, k.ú. Loket dle GP č. 16374200/2021
Příloha k bodu č. 4.1: Žádost o odkoupení, vyjádření NPÚ, ÚP Loket
Příloha k bodu č. 4.2: GP č. 1637-4200/2021
Příloha k bodu č. 4.3: Ortofoto, foto a ÚP ze ZP
Příloha k bodu č. 4.4: Situace
Příloha k bodu č. 4.5: ZP č. 491/1/9/2021
Manželé ********** žádají o odkoupení pozemku p. č. 120/2, zahrada, o výměře 61 m2 v k. ú.
Loket, kde se nacházela původní ledárna, jež byla součástí hotelu Bílý kůň, a to za účelem
obnovení objektu v souladu s původním projektem. Objekt by sloužil jako záchytná nádrž
srážkové vody, která by byla opětovně využívána v objektu U Bílého koně a zároveň by
sloužil jako opěrák pro hradební zeď pod hotelem, která je ve špatném statickém stavu. Nyní
se jedná o nezpevněnou a zčásti zarostlou plochu náletovou vegetací ve svahu pod opěrnou
zdí. Na místě jsou znát základy a zbytky stavebního objektu z minulosti.
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Dle vyhotoveného Znaleckého posudku č. 491/1/9/2021 ze dne 19. 09. 2021 činí zjištěná
cena pozemku 12 200 Kč – oceněno dle § 9 odst.4 a) platné oceňovací vyhlášky jako
„Stavební pozemek – jiné pozemky – zahrnuté do územního plánu k zastavění“. Cena
obvyklá dle posudku činí 61 000 Kč.
Pozemek p. č. 120/2 se nachází ve střední části intravilánu města Loket mezi ulicemi T. G.
Masaryka a Zahradní. Dle pravidel města Lokte činí cena za zastavěnou plochu v ul. T. G.
Masaryka 1 200 Kč/m2 (1 200 Kč x 61 m2 = 73 200 Kč).
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 9. 9.2021 do 27. 09.2021.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket prodej za kupní cenu 73 200 Kč
usnesením č. R613/33/2021 ze dne 24.11.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 120/2, zahrada, o výměře 61 m2 v k. ú. Loket dle GP č. 16374200/2021, manželům **********, oba trvalý pobyt **********, za kupní cenu dle pravidel pro
prodej pozemků v majetku města Loket ve výši 1 200 Kč za 1 m2 (celková kupní cena činí 73
200 Kč) s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem (př.
znalecký posudek, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, sepis kupní smlouvy a
návrhu na vklad) 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 v souladu s usnesením.
5.
Prodej části pozemku p. č. 485/1, druh pozemku: ostatní plocha, zp. využití:
ostatní komunikace, části o výměře 28 m2 dle GP č. 1639-86/2021 nově p. č. 485/5
v k.ú. Loket
Příloha k bodu č. 5.1: Žádost
Příloha k bodu č. 5.2: GP č. 1639-86/2021
Příloha k bodu č. 5.3: Návrh kupní smlouvy
Příloha k bodu č. 5.4: ZP č. 525/1/11/2021
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988 se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, zastoupený
ve věcech smluvních Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem, žádá o prodej části
p. p. č. 485/1, dle GP č. 1639-86/2021 nové parcelní číslo 485/5, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 28 m2 v k. ú. Loket. Na této nově oddělené části pozemku se nachází
nábřežní zeď (LB odtokového kanálu od MVE Loket) v majetku Povodí Ohře a z důvodu její
plánované rekonstrukce žádají o převod z vlastnictví města Lokte do vlastnictví ČR s právem
hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik.
Dle Znaleckého posudku č. 525/1/11/2021 ze dne 8.11.2021 je stanovena cena zjištěná ve
výši 6 580 Kč a cena obvyklá ve výši 12 600 Kč. Dle cenových pravidel města Lokte by kupní
cena činila pro ostatní plochu 300 Kč/m2, tj. celkem 8 400 Kč.
Povodí Ohře v návrhu kupní smlouvy uvedlo jako kupní cenu zjištěnou cenu, za kterou
mohou jako státní podnik nakupovat.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 22. 9. 2021 do 8. 10. 2021.
Pozn.: Předchozí prodej pozemku (p. č. 492/2 k. ú. Loket, v roce 2020) podniku Povodí Ohře
byl uskutečněn za cenu dle pravidel města ve výši 300 Kč/m2, jelikož cena zjištěná i obvyklá
byla podstatně nižší.
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Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket prodej za kupní cenu 12 600 Kč
usnesením č. R615/33/2021 ze dne 24.11.2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodej pozemku p. č. 485/5, ostatní plocha, o výměře 28 m2 dle GP č. 1639-86/2021 v k. ú.
Loket, zájemci Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988 se sídlem Chomutov, Bezručova
4219, za kupní cenu 12 600 Kč, dle ZP č. 525/1/11/2021 cenu obvyklou 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 v souladu s usnesením.
6.
Revokace usnesení č. Z95/7/2020 ze dne 19. 11. 2020, Komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo
Příloha k bodu č. 6.1: Výpis z katastru nemovitostí
Příloha k bodu č. 6.2: Snímek z katastrální mapy ze dne 1. 10. 2020
Příloha k bodu č. 6.3: Soupis Nových pozemků ze dne 13. 10. 2020, č. LV 317
Příloha k bodu č. 6.4: Snímek z katastrální mapy, komplexní pozemkové úpravy
Příloha k bodu č. 6.5: Vyjádření LML s.r.o. ze dne 16. 10. 2020
Zastupitelstvo města Loket na svém zasedání dne 19. 11. 2020, usnesením č. Z95/7/2020,
schválilo soupis nových pozemků, označení pozemkových úprav: Komplexní pozemkové
úpravy, katastrální území: Staré Sedlo u Sokolova, LV č: 317, ze dne 13. 10. 2020.
Druh pozemku:
ostatní plocha o výměře
5 328 m2
trvalý travní porost o výměře 254 205 m2
orná půda o výměře
43 019 m2
lesní pozemek o výměře
161 246 m2
součet výměr
463 798 m2
Pozemky mimo obvod pozemkových úprav:
ostatní plocha o výměře
194 m2
lesní pozemek o výměře
7182 m2
součet výměr
7 376 m2
Celková výměra pozemků činí 471 174 m2
a úbytek o výměře 148 m2, způsobený opravným koeficientem, kterým se krátí výměra všech
vlastníků v katastru vše dle přiloženého grafického zákresu s polohovým určením ploch a
zmocnila starostu města podpisem soupisu nových pozemků.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj, pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 755/16, Karlovy Vary – Stará Role,
vystavil dne 7. 4. 2021, po dobu 30 dní, návrh Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré
Sedlo u Sokolova. K tomuto návrhu byla podaná jedna námitka a Krajský pozemkový úřad
pro Karlovarský kraj ji uznal jako opodstatněnou. Vzhledem k tomu došlo u jednoho pozemku
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ve vlastnictví města Loket k nepatrné změně tvaru parcely a ke změně výměry – a to
k navýšení výměry o 14 m2.
Uvedená změna se týká pozemku p. č. 317/4, druh pozemku ostatní plocha o výměře 848
m2, (pozemek je uveden ve schváleném soupisu nových pozemků ze dne 13. 10. 2020).
V přeloženém soupisu nových pozemků ze dne 19. 11. 2020 je u pozemku p. č. 1097,
pracovní parcelní číslo 317/4, druh pozemku ostatní plocha provedena změna výměry na
862 m2.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket revokaci usnesení č. Z95/7/2020
ze dne 19. 11. 2020 (usnesení č. R516/28/2021 ze dne 6. 10. 2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
revokuje
usnesení č. Z95/7/2020 ze dne 19. 11. 2020, kterým schválilo soupis nových pozemků,
označení pozemkových úprav: Komplexní pozemkové úpravy, katastrální území: Staré Sedlo
u Sokolova, LV č: 317, ze dne 13. 10. 2020.
Druh pozemku:
ostatní plocha o výměře
5 328 m2
trvalý travní porost o výměře 254 205 m2
orná půda o výměře
43 019 m2
lesní pozemek o výměře
161 246 m2
součet výměr
463 798 m2
Pozemky mimo obvod pozemkových úprav:
ostatní plocha o výměře
194 m2
lesní pozemek o výměře
7182 m2
součet výměr
7 376 m2
Celková výměra pozemků činí 471 174 m2
a úbytek o výměře 148 m2, způsobený opravným koeficientem, kterým se krátí výměra všech
vlastníků v katastru vše dle přiloženého grafického zákresu s polohovým určením ploch a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby informovala Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský
kraj, pobočku Karlovy Vary, Závodu míru 755/16, Karlovy Vary.
7.
Schválení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova,
obec Staré Sedlo, LV č: 317, zpracovaných dne 19. 11. 2020
Příloha k bodu č. 7.1: Dopis od SPÚ
Příloha k bodu č. 7.2: Soupis Nových pozemků ze dne 19. 11. 2020, č. LV 317
Příloha k bodu č. 7.3: Snímek z katastrální mapy, komplexní pozemkové úpravy
Příloha k bodu č. 7.4: Detail pozemku p. č. 1097
Příloha k bodu č. 7.5: Vyjádření LML s.r.o. ze dne 1. 10. 2021
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro
Karlovarský kraj, pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, Karlovy Vary – Stará Role,
žádá o odsouhlasení aktualizovaného soupisu nových pozemků zohledňující provedenou
změnu u pozemku p. č. 1097, pracovní parcelní číslo 317/4, druh pozemku ostatní plocha změnu výměry na 862 m2. Po odsouhlasení upraveného návrhu všemi dotčenými subjekty
bude dále pokračováno v pracích na návrhu komplexních pozemkových úprav svoláním
závěrečného jednání a vydáním rozhodnutí o schválených pozemkových úpravách.
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Soupis nových pozemků, označení pozemkových úprav: Komplexní pozemkové úpravy,
katastrální území: Staré Sedlo u Sokolova, obec: Staré Sedlo, LV č: 317, zpracováno dne
19. 11. 2020.
Druh pozemku:
ostatní plocha o výměře
5 342 m2
trvalý travní porost o výměře 254 205 m2
orná půda o výměře
43 019 m2
lesní pozemek o výměře
161 246 m2
součet výměr
463 812 m2
Pozemky mimo obvod pozemkových úprav:
ostatní plocha o výměře
194 m2
lesní pozemek o výměře
7182 m2
součet výměr
7 376 m2
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit Komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo LV č: 317, zpracované dne 19. 11.
2020 v předloženém znění (usnesení č. R517/28/2021 ze dne 6. 10. 2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
Soupis nových pozemků, označení pozemkových úprav: Komplexní pozemkové úpravy,
katastrální území: Staré Sedlo u Sokolova, obec: Staré Sedlo, LV č: 317, zpracovaný dne 19.
11. 2020.
Druh pozemku:
ostatní plocha o výměře
5 342 m2
trvalý travní porost o výměře 254 205 m2
orná půda o výměře
43 019 m2
lesní pozemek o výměře
161 246 m2
součet výměr
463 812 m2
Pozemky mimo obvod pozemkových úprav:
ostatní plocha o výměře
194 m2
lesní pozemek o výměře
7182 m2
součet výměr
7 376 m2
Celková výměra pozemků činí 471 188 m2
vyhotovený Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, Krajským
pozemkovým úřad pro Karlovarský kraj, pobočce Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, Karlovy
Vary – Stará Role a
zmocňuje
starostu města podpisem soupisu nových pozemků zpracovaných dne 19. 11. 2020.
8.
Směna pozemku p. č. 164, jehož součástí je stavba s č. p. 2 ve vlastnictví města
Loket, IČ 00259489, za pozemek p. č. 63, jehož součástí je stavba s č. p. 18, ve
vlastnictví Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary, vše k. ú.
Loket
Příloha k bodu č. 8.1 – Návrh směnné smlouvy
Příloha k bodu č. 8.2 – ZP č. 2386-28/21 a ZP č. 2385-29/21
Příloha k bodu č. 8.3 - ortofoto
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Město Loket, IČ 00259489 má záměr směnit pozemek, jehož je vlastníkem, a to p. č. 164 o
výměře 635 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba
občanského vybavení s č. p. 2, v k. ú. a obci Loket za pozemek p. č. 63 o výměře 686 m2,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení
s č. p. 18 v k. ú. a obci Loket ve vlastnictví Karlovarského kraje, IČ 70891168, Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary zastoupeného Integrovanou střední školou technickou a
ekonomickou Sokolov, p. o., IČ 49766929, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov. Město by tímto
nabylo i movitý majetek z uvedené nemovitosti dle příloh č. 4, 5 a 6 smlouvy v celkové
pořizovací ceně ve výši 2.221.522,40 Kč.
Dle ZP č. 2386-29/21 ze dne 21.06.2021 vyhotoveného soudním znalcem Ing. Milanem
Machovcem cena v místě a čase obvyklá nemovitých věcí – pozemku p. č. 63 činí
11.700.000,- Kč.
Dle ZP č. 2385-28/21 ze dne 21.06.2021 vyhotoveného soudním znalcem Ing. Milanem
Machovcem cena v místě a čase obvyklá nemovitých věcí – pozemku p. č. 164 činí
11.000.00,- Kč.
Městu Loket tak vzniká závazek uhradit vlastníku nemovitosti p. č. 63 doplatek ve výši
700.000,- Kč.
Smluvní strany se dohodly, že movité věci ve vlastnictví Karlovarského kraje zastoupeného
Integrovanou školou technickou a ekonomickou Sokolov, p. o. nabyde město Loket
bezúplatně.
Dále se smluvní strany dohodly, že návrh na vklad spojený s úhradou poplatku podá
Karlovarský kraj zastoupený výše uvedenou příspěvkovou organizací a náklady za
vyhotovení znaleckých posudků ponese každá smluvní strana jednou polovinou. Celková
částka za ZP činí 16.500 Kč, tudíž město Loket uhradí 8 250,- Kč.
Záměr směny zveřejněn od 11.11.2021 do 29.11.2021.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit směnu. (34. schůze RM
dne 1. 12. 2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
směnu pozemku p. č. 164 o výměře 635 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součásti je stavba občanského vybavení s č. p. 2, v k.ú. a obci Loket ve vlastnictví
města Loket, za pozemek p. č. 63 o výměře 686 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení s č. p. 18 v k.ú. a obci Loket ve
vlastnictví Karlovarského kraje, IČ 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupeného Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, p. o., IČ
49766929, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, a to směnnou smlouvou v předloženém znění
s doplatkem, který uhradí město Loket ve výši 700.000,- Kč a kdy město Loket nabyde i
movitý majetek z uvedené nemovitosti p. p. č. 63 dle příloh č. 4, 5 a 6 smlouvy v celkové
pořizovací ceně ve výši 2.221.522,40 Kč, a to bezúplatně a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření směnné smlouvy v souladu
s usnesením
9.
Nabytí pozemků p. č. 264/21, p. č. 264/32, p. č. 264/33, p. č. 264/34, p. č. 266/9
(díl h) a p. č. 298/1 (díl m) vše v k. ú. Loket od společnosti České dráhy, a. s.
Příloha k bodu č. 9.1: Situace
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Příloha k bodu č. 9.2: GP 1635-18/2021
Příloha k bodu č. 9.3: GP 1653-18/2021
Příloha k bodu č. 9.4: ZP č. 490/1/9/2021
Příloha k bodu č. 9.5: Smlouva o právu provedení stavby ze dne 5. 10. 2017
Příloha k bodu č. 9.6: Kupní smlouva
Společnost České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 8039,
IČ 70994226 (dále jen „ČD“) je vlastníkem pozemku p. č. 264/21 (ostatní plocha), pozemku
p. č. 298/2 (ostatní plocha) a pozemku p. č. 264/3 (ostatní plocha), vše v katastrálním území
Loket a obci Loket, zapsáno na listu vlastnictví č. 262 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský
kraj, Katastrální pracoviště Sokolov.
Město Loket v letošním roce realizovalo projekt Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice,
realizovaný dle PD s názvem „Parkoviště P+R a K+R pro integrovaný terminál veřejné
dopravy, Nádražní ul., Loket – etapa II.“ mimo jiné na pozemcích ve vlastnictví ČD, a to:
• pozemek p.č. 264/32 (ostatní plocha), který vzniká oddělením z pozemku p.č
264/21 (ostatní plocha) dle geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 158 m2,
• pozemek p.č. 264/33 (ostatní plocha), který vzniká oddělením z pozemku p.č
264/21 (ostatní plocha) dle geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 2 m2,
• pozemek p.č. 264/34 (ostatní plocha), který vzniká oddělením z pozemku p.č 264/3
(ostatní plocha) dle geometrického plánu č. 1653-18/2021, o výměře 1 m2,
• pozemek p.č. 264/21 (ostatní plocha), který je upraven dle geometrického plánu č.
1635-18/2021, o výměře 39 m2,
• pozemek označený jako díl „h“, který vzniká oddělením z pozemku p.č 298/2
(ostatní plocha) a slučuje se do pozemku p.č. 266/9 (ostatní plocha) dle
geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 10 m2,
• pozemek označený jako díl „m“, který vzniká oddělením z pozemku p.č 298/2
(ostatní plocha) a slučuje se do pozemku p.č. 298/1 (ostatní plocha) dle
geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 0,45 m2, vše k. ú. Loket.
Po dokončení stavby byly vyhotoveny geometrické plány Ing. Jitkou Tomandlovou a bylo
zahájeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. V souladu
s ustanovením bodu č. VI.1. smlouvy o právu provedení stavby ze dne 5. 10. 2017 (viz
příloha č. 9.5) se město Loket zavázalo před zahájením kolaudačního řízení odkoupit od
vlastníka (ČD) část nemovitostí v této smlouvě určených a vymezených GP, a to za cenu
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.
Výše uvedená stavba je užívána na základě Rozhodnutí o povolené předčasného užívání,
vydaného MěÚ Sokolov.
Město Loket nechalo vypracovat znalecký posudek znalcem Ing. Danielem Balínem pod č.
490/1/9/2021. Dle tohoto posudku je obvyklá cena pozemků 62 900 Kč. S předloženým
znaleckým posudkem ČD souhlasí.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit nabytí pozemků
v předloženém znění (34. schůze RM dne 1. 12. 2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
nabytí pozemků v katastrálním území Loket a obci Loket:
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•

pozemek p.č. 264/32 (ostatní plocha), který vzniká oddělením z pozemku p.č
264/21 (ostatní plocha) dle geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 158 m2,
• pozemek p.č. 264/33 (ostatní plocha), který vzniká oddělením z pozemku p.č
264/21 (ostatní plocha) dle geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 2 m2,
• pozemek p.č. 264/34 (ostatní plocha), který vzniká oddělením z pozemku p.č 264/3
(ostatní plocha) dle geometrického plánu č. 1653-18/2021, o výměře 1 m2,
• pozemek p.č. 264/21 (ostatní plocha), který je upraven dle geometrického plánu č.
1635-18/2021, o výměře 39 m2,
• pozemek označený jako díl „h“, který vzniká oddělením z pozemku p.č 298/2
(ostatní plocha) a slučuje se do pozemku p.č. 266/9 (ostatní plocha) dle
geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 10 m2,
• pozemek označený jako díl „m“, který vzniká oddělením z pozemku p.č 298/2
(ostatní plocha) a slučuje se do pozemku p.č. 298/1 (ostatní plocha) dle
geometrického plánu č. 1635-18/2021, o výměře 0,45 m2,
včetně jejich součástí a příslušenství, dle gometrických plánů č. 1635-18/2021 a č. 165318/2021 vyhotovených Ing. Jitkou Tomandlovou, potvrzených Katastrálním úřadem pro
Karlovarský kraj, a to formou koupě za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem
ZP č. 490/1/9/2021 ze dne 26. října 2021, vyhotoveným znalcem Ing. Danielem Balínem
ve výši 62 900 Kč, a to od společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, Nové Město, Praha 1, IČ 70994226, s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem pozemků hradí kupující a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření kupní smlouvy v souladu
s usnesením.
10.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací
Příloha k bodu č. 10.1: Žádost společnosti BelaREAL servis s. r. o.
Příloha k bodu č. 10.2: Koordinační situace
Příloha k bodu č. 10.3: Budoucí smlouva darovací
Společnost BelaREAL servis s. r. o., se sídlem Nad Hájovnou 629, 357 33 Loket, IČ
28026942, zastoupená jednatelem společnosti panem Mikhailem Elinkem (dále jen
„BelaREAL servis s. r. o.“) předložila městu Loket žádost o uzavření budoucí smlouvy
darovací mezi městem Loket a společností BelaREAL servis s. r. o. (budoucí dárce), jejímž
předmětem je darování níže uvedených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby
s názvem „LOKET - lokalita "Břehy" výstavba inženýrských sítí pro 17 RD k. ú. Loket“:
a. pozemek 886/1 k. ú. Loket o výměře 2353 m2, který bude sloužit k dopravní
obslužnosti lokality. Součástí tohoto pozemku budou zpevněné plochy včetně
zatravněných krajnic.
b. pozemek 886/32 k. ú Loket o výměře 141 m2, který je určen pro vsakování
dešťových vod.
c. pro zajištění propojení lokality, tedy pozemku 886/1, a komunikace p.p.č.767/10,
bude zřízen na pozemku p. p. č. 886/31 průchod šířky 2 m, čímž dojde k propojení
těchto dvou parcel. Tento průchod bude od pozemku p. p. č. 886/31 oddělen;
předpokládaná plocha odděleného pozemku je 24 m2.
d. veřejné osvětlení v délce 288 m včetně lamp, umístěné na p. p. č. 886/1 k. ú. Loket a
p. p. č. 767/10 k. ú. Staré Sedlo u Sokolova.
e. dešťová gravitační kanalizace z plastového potrubí WAVIN ULTRA-RIB 2 umístěná
na pozemku p. p. č. 886/1 k. ú Loket.
DN 200 - celková délka 35 m
_______________________________________________________________________________
**********
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 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 9 (celkem 30)

Zprávy pro 6. zasedání ZM dne 9.12.2021

DN 300 - celková délka 215 m
DN 400 - celková délka 39 m
DN 500 - Celková délka 43 m.
Součástí budoucí smlouvy je požadavek města Loket na provedení stavby dle schválené
projektové dokumentace a dále na účast zástupce města Loket na všech kontrolních dnech
stavby. Součástí daru bude dokumentace skutečného provedení stavby.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit smlouvu o budoucí
smlouvě darovací v předloženém znění (31. schůze RM dne 3. 11. 2021, usnesení č.
R579/31/2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
smlouvu budoucí o smlouvě darovací mezi městem Loket a společností BelaREAL servis s.
r. o., se sídlem Nad Hájovnou 629, 357 33 Loket, IČ 28026942 (budoucí dárce), jejímž
předmětem je darování níže uvedených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby
s názvem „LOKET - lokalita "Břehy" výstavba inženýrských sítí pro 17 RD k. ú. Loket“:
a. pozemek 886/1 k. ú. Loket o výměře 2353 m2, který bude sloužit k dopravní
obslužnosti lokality. Součástí tohoto pozemku budou zpevněné plochy včetně
zatravněných krajnic.
b. pozemek 886/32 k. ú Loket o výměře 141 m2, který je určen pro vsakování dešťových
vod.
c. pro zajištění propojení lokality, tedy pozemku 886/1, a komunikace p.p.č.767/10,
bude zřízen na pozemku p. p. č. 886/31 průchod šířky 2 m, čímž dojde k propojení
těchto dvou parcel. Tento průchod bude od pozemku p. p. č. 886/31 oddělen;
předpokládaná plocha odděleného pozemku je 24 m2.
d. veřejné osvětlení v délce 288 m včetně lamp, umístěné na p. p. č. 886/1 k. ú. Loket a
p. p. č. 767/10 k. ú. Staré Sedlo u Sokolova.
e. dešťová gravitační kanalizace z plastového potrubí WAVIN ULTRA-RIB 2 umístěná
na pozemku p. p. č. 886/1 k. ú Loket.
a. DN 200 - celková délka 35 m
b. DN 300 - celková délka 215 m
c. DN 400 - celková délka 39 m
d. DN 500 - Celková délka 43 m a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací
v souladu s usnesením.
11.
Podání žádosti o podporu z IROP na projekt „Renovace počítačové učebny ZŠ
Loket“
Příloha k bodu č. 11.1: Záměr projektu Renovace počítačové učebny ZŠ Loket
Příloha k bodu č. 11.2: Výzva č. 57 IPRÚKV°
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Záměrem projektu „Renovace počítačové učebny ZŠ Loket“ je vytvoření podmínek pro
zkvalitnění vzdělávání žáků s ohledem na změny výuky v oblasti informačních technologií,
digitální kompetence, tzv. informačního myšlení. Realizací plánovaných aktivit vznikne nová
učebna informačních technologií, která bude vybavena školním nábytkem, multimediálními a
IT technologiemi (např. AllinOne počítače, 3D tiskárna, 3D brýle, sestavy programovatelných
robotů, interaktivní tabule, vizualizér a další), které umožní výrazné zkvalitnění výuky
informačních technologií.
Předkládaný projekt navazuje na realizovaný záměr „Stavební úpravy ZŠ Loket“ reg. č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0016007, jehož cílem bylo vybudování 2 učeben zaměřených na
praktickou výuku včetně nezbytného zázemí, modernizace učebny přírodních věd a
kompletní řešení bezbariérovosti objektu ZŠ Loket – budovy T.G. Masaryka č.p. 128. Oba
projekty představují modernizaci vzdělávacího procesu s akcentem na rozvoj technických
dovedností pro lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Předpokládané výdaje a jejich rozdělení:
celkové výdaje

3 500 000,00

z toho celkové
nezpůsobilé výdaje
z toho celkové
způsobilé výdaje
Předpokládané z toho
financování
požadovaná
dotace EU
- z toho požadovaná
dotace SR
-

spoluúčast
žadatele

0,00
3 500 000,00
2 975 000,00
175 000,00
350 000,00

Žádost o podporu bude předložena v souladu s podmínkami výzvy č. 57 vyhlášenou
nositelem strategie IPRÚKV°.
Realizace projektu se předpokládá v roce 2022 a nejpozději by měl být dokončen v 6/2023.
Jelikož je projekt nutné předfinancovat (podpora je vyplácena zpětně až po prokázání a
schválení vynaložených výdajů), bude v případě přidělení finanční podpory ZŠ žádat
poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu. Po obdržení dotace
bude městu vrácena celá poskytnutá částka finanční výpomoci. Spoluúčast žadatele ve výši
350 000 Kč bude hrazena z finančních prostředků ZŠ.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit podání žádosti o podporu
v předloženém znění (33. schůze RM dne 24. 11. 2021, usnesení č. R623/33/2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
podání žádosti o podporu na projekt „Renovace počítačové učebny ZŠ Loket“ z výzvy č. 57
pro opatření „B2.1 Infrastruktura ZŠ V.“ nositele strategie IPRÚKV° ve vazbě na výzvu
řídícího orgánu IROP č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“ s tím,
že žadatelem o podporu bude Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357
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33 Loket, IČ 70984221 (dále jen „ZŠ“), spoluúčast žadatele bude hrazena z finančních
prostředků ZŠ, na předfinancování projektu bude ZŠ městem Loket poskytnuta návratná
finanční výpomoc ve výši celkových výdajů projektu a jejich výše nepřekročí částku
3 500 000 Kč.
12.
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2022
z dotačního titulu A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Loket,
Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární“
Příloha k bodu č. 12.1: Výzva 1/2022/117D8220
Příloha k bodu č. 12.2: Zásady podprogramu 117D8220 – Podpora obcí s 3 001 – 10 000
obyvateli
V souvislosti s vysokou projekční připraveností stavební akce „Loket, Rekonstrukce
komunikace v ul. Tovární“ je možnost požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro
rok 2022 z dotačního titulu A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Loket,
Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární“.
V rámci dotačního titulu 117d8220A – Podpora obnovy místních komunikací budou
podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
- všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
- místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
- dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných,
zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
Oprávněný žadatel o dotaci je obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1.
roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o
dotaci a současně po dobu realizace akce.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil.
Kč.
Aktuálně je dokončována prováděcí dokumentace a těsně před termínem pro podání žádosti
o podporu je přislíbeno ze strany projektanta předložení položkového rozpočtu projektu.
Výčet uznatelných a neuznatelných výdajů projektu je uveden v příloze č. 5.2 tohoto bodu.
Aktuálně probíhají finální práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby a
v polovině prosince 2021 by měl být projekční kanceláří předložen položkový rozpočet
stavby.
Dále probíhá řízení ve věci vydání společného povolení stavby na MěÚ Sokolov.
Dle hrubého odhadu rozpočtu přeloženého projekční kanceláří v loňském roce by se celkové
náklady na rekonstrukci komunikace, DK, VO měly pohybovat okolo 21 mil. Kč bez DPH.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit podání žádosti o dotaci
v předloženém znění (34. schůze RM dne 1. 12. 2021).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2022 z dotačního titulu A – Podpora
obnovy místních komunikací na akci „Loket, Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární“ a
ukládá
starostovi města, aby zajistil podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením.
13.
Budoucí smlouva o směně pozemků v k. ú. Mírová a k. ú. Loket ve vlastnictví
Města Loket, IČ 00259489 za pozemky v k. ú. Loket ve vlastnictví společnosti Sedlecký
kaolin a. s. v souvislosti se stavbou „Loket – Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární“
Příloha k bodu č. 13.1: Situace – pozemky ke směně
Příloha k bodu č. 13.2: ZP č. 523/1/11/2021 - Město Loket - směna v k. ú. Loket, v k. ú.
Mírová
Příloha k bodu č. 13.3: ZP č. 524/1/11/2021 - Sedlecký kaolin a.s. - směna v k.ú. Loket
Příloha k bodu č. 13.4: Vyjádření LML ke směně pozemku 211/3 a 175/2 k. ú. Mírová
Příloha k bodu č. 13.5: Vyjádření MMKV odb. ÚP - způsob možného využití p. p. č. 175/2 k.
ú. Mírová
Příloha k bodu č. 13.6: Záborový elaborát
Příloha k bodu č. 13.7: Smlouva o budoucí smlouvě směnné
Příloha k bodu č. 13.8: Přehled pozemků ke směně vč. smluvní ceny (příloha smlouvy)
V rámci projekčních prací na projektu „Rekonstrukce komunikace v ul. Tovární, Loket“, kdy
část projektu bude realizována na pozemcích ve vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin, a.
s., se sídlem Božičany 167, 362 25 Božičany, IČ 63509911 (dále jen „SK“) proběhla jednání
o možném budoucím majetkovém vypořádání pozemků. Ze strany SK bylo sděleno, že
nesouhlasí s majetkovým vypořádáním formou prodeje dotčených pozemků, ale mají zájem
o vypořádání formou směny pozemků, a to i s případným doplatkem ceny v případě rozdílné
ceny směňovaných pozemků. Společnost SK zároveň předložila návrh o zařazení níže
uvedených pozemků ve vlastnictví města Loket do budoucí směny, a to p. p. č. 211/3 o
výměře 2 940 m2, druh pozemku: trvalý travní porost a 175/2 o výměře 14 383 m2, druh
pozemku: trvalý travní porost, oba k. ú. Mírová. Dle záborového elaborátu vyhotoveného
projekční kanceláří bude předmětem směny také část p. p. č. 535/17 o výměře cca 63 m 2,
druh pozemku: ostatní plocha a 535/1 o výměře cca 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
oba k. ú. Loket. Uvedené pozemky budou směněny za pozemky ve vlastnictví Sedleckého
kaolinu a. s., a to za část p. p. č. 534 o výměře cca 45 m 2, druh pozemku: ostatní plocha,
část p. p. č. 533/3 o výměře cca 8 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, část p. p.
č. 533/23 o výměře cca 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha a část p. p. č. 1010/1 o
výměře cca 300 m2, druh pozemku: ostatní plocha, vše k. ú. Loket v rozsahu zákresu dle
záborového elaborátu, který bude přílohou smlouvy budoucí o smlouvě směnné, s tím, že
podrobné geodetické zaměření bude provedeno po dokončení stavby a poté bude zveřejněn
záměr vlastní směny s upřesněnými podrobnostmi.
Město Loket zadalo zpracování znaleckých posudků za účelem směny pozemků. Nezávisle
na šetření znalce byly zjišťovány další podrobné informace k pozemku p. č. 175/2 k. ú.
Mírová, druh pozemku trvalý travní porost, s výměrou 14 383 m2, a to u Magistrátu města
Karlovy Vary odboru územního plánování a Báňského úřadu v Sokolově. Uvedený pozemek
se nachází v chráněném ložiskovém území s nerostnou surovinou bentonit a kaolin, přičemž
využitelná plocha pro povrchovou těžbu je pouze cca ½ výměry pozemku (6 684 m2). V jižní
polovině pozemku je zemní vedení plynovodu, jehož výměra včetně ochranného pásma činí
6 299 m2, to znamená, že tato část pozemku má pouze zemědělské využití. U východní
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hranice pozemku je ochranné pásmo zpevněné komunikace III. třídy č. 2224 (652 m 2) a
v jižním rohu pozemku je nadzemní vedení plynovodu/parovodu (748 m2), celkem tedy
výměra nevyužitelných částí pozemku je 1 400 m2. V jižní části pozemku u parovodu je
náletová vegetace keřů a stromů bez ekonomické hodnoty.
Dle znaleckého posudku předloženého znalcem Ing. Danielem Balínem, je cena obvyklá
v části pozemku s možností těžby nerostu ve výši 110 Kč/m2. Na základě dalších jednání
bylo zjištěno, že společnost SK zakoupila obdobné pozemky od České republiky na základě
znaleckého posudku, který určil cenu v místě a čase obvyklou na 129 Kč/m2. Tato cena byla
pro část pozemku využitelného pro těžbu ze strany společnosti SK odsouhlasena, stejně tak
ostatní ceny. Více viz příloha č. 13. 8.
Nerostné suroviny jsou ve vlastnictví ČR a na daném pozemku má na základě aktuálně
platných rozhodnutí v této oblasti odpovědných orgánů možnost těžit pouze společnost SK.
Na uvedeném pozemku p. č. 175/2 k. ú. Mírová zemědělsky hospodaří společnost Agropol –
Počerny spol. s r. o. (vlastnicky propojená se společností SK), a to na základě podpachtovní
smlouvy uzavřené se společností Loketské městské lesy s. r. o. (dále jen „LML“). LML
souhlasí se směnou pozemků.
Záměr budoucí směny byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket od 12. 10.
2021 do 27. 10. 2021.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit uzavření smlouvy budoucí
o smlouvě směnné (34. schůze RM dne 1. 12. 2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi městem Loket a společností Sedlecký
kaolin a. s., se sídlem Božičany 167, 362 25 Božičany, IČ 63509911 (dále jen „SK“) jejímž
předmětem je budoucí směna pozemků v souvislosti s realizací stavby s názvem „Loket Rekonstrukce komunikace v ulici Tovární“ se strany dohodly na budoucí směně ploch
pozemků z majetku města za pozemky společnosti s doplatkem společnosti vůči městu, a to
p. p. č. 211/3 o výměře 2 940 m2, druh pozemku: trvalý travní porost a 175/2 o výměře 14
383 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, oba k. ú. Mírová, dále část p. p. č. 535/17 o
výměře cca 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha a 535/1 o výměře cca 41 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, oba k. ú. Loket za pozemky ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a. s.,
a to za část p. p. č. 534 o výměře cca 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, část p. p. č.
533/3 o výměře cca 8 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, část p. p. č. 533/23 o
výměře cca 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha a část p. p. č. 1010/1 o výměře cca 300
m2, druh pozemku: ostatní plocha, vše k. ú. Loket v rozsahu zákresu dle záborového
elaborátu, který bude přílohou smlouvy budoucí o smlouvě směnné, s tím, že podrobné
geodetické zaměření bude provedeno po dokončení stavby a poté bude zveřejněn záměr
vlastní směny s upřesněnými podrobnostmi, a s tím, že náklady spojené se směnou
(znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN) hradí obě smluvní strany rovným dílem
a společnost SK doplatí městu Loket rozdíl v ceně pozemků v předběžné výši 1 011 168 Kč,
kdy přesná cena bude určena dle přesné výměry dle GP, který hradí město Loket a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné
v souladu s usnesením.
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14.
Smlouva o spolupráci mezi městem Loket a Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, při realizaci projektu Dopravní terminál
Loket předmostí
Příloha k bodu č. 14.1: Koordinační situační výkres
Příloha k bodu č. 14.2: Smlouva o spolupráci s KSÚSKK
Město Loket připravuje stavební projekt s názvem „Dopravní terminál Loket předmostí“, který
kromě jiného vyžaduje i přeložku komunikace III/2099 v majetku Karlovarského kraje a ve
správě a údržbě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ 70947023 (dále jen „KSUSKK“). V návaznosti
na vyhlášení dotační výzvy (více viz. bod č. 15) zahájilo město Loket jednání se zástupci
vedení Karlovarského kraje a následně se zástupci KSÚSKK ve věci společné spolupráce při
realizaci výše uvedeného projektu včetně otázky financování.
Výsledkem jednání je předložená smlouva o spolupráci, kde se uvádí, že KSÚSKK uhradí
náklady spojené s výstavbou SO 101 PŘELOŽKA SILNICE III/2099 v rozsahu projektové
dokumentace stupeň DUSP vypracované KV ENGINEERING s. r. o. (odpovědný projektant
Ing. Jiří Oboznenko). Město Loket uhradí vedlejší výdaje spojené s výstavbou přeložky, a to
zábory, odnětí ploch z lesního půdního fondu, podpachtovné či nájemné určené pro
Loketské městské lesy s. r. o. či Lesy ČR, s. p., náklady na výběrové řízení, poplatky apod.
Také se zde uvádí, že budou společně realizovat výběrové řízení dle zákona o zadávání
veřejných zakázek na shora uvedenou stavbu včetně výběrového řízení na zhotovitele
stavby zahrnující i přeložku s tím, že cena díla bude rozdělena na část přeložky a na
zbývající část díla pro určení výše ceny, kterou bude hradit organizace.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit uzavření smlouvy o
spolupráci ve znění přílohy č. 14.2 (24. schůze RM dne 8. 9. 2021, usnesení č.
R483/24/2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Loket a Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ 70947023
při realizaci projektu Dopravní terminál Loket předmostí a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření smlouvy o spolupráci v souladu
s usnesením.
15.
Podání žádosti o podporu z IROP na projekt „Dopravní terminál Loket
předmostí“
Příloha k bodu č. 15.1: Koordinační situační výkres projektu
Příloha k bodu č. 15.2: Výzva č. 61 IPRÚKV°
Příloha k bodu č. 15.3: Záměr projektu Dopravní terminál Loket předmostí
Příloha k bodu č. 15.4: Tabulka předpokládaných výdajů projektu
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Projekt „Dopravní terminál Loket předmostí“ řeší zefektivnění dopravní situace před mostem,
který je hlavní příjezdovou komunikací do centra historického města Loket. Reaguje na
současné nedostatky, mění vzhled a optimalizuje funkčnost lokality. Stávající komunikace III.
třídy procházející terminálem bude přesunuta dále od mostu směrem k autobusové
zastávce. Mezi silnicí a mostem vznikne prostranství pro vybudování objektu dopravního
terminálu a parkovací plochy. Další parkovací plocha pro osobní vozidla bude vytvořena
paralelně s přeloženou komunikací III. třídy. Dopravní terminál pak bude obsluhován
samostatnou komunikací s odbočkami na historický most a přilehlou čerpací stanici. Pro
vozidla veřejné dopravy projekt řeší oboustranná parkovací stání s možností zastavení
dálkových autobusů. Nově bude v oblasti předmostí vybudován jednopodlažní objekt, kde
bude umístěna kancelář dopravních informací, zázemí pro personál dopravního terminálu,
prostor čekárny a sociální zázemí pro cestující. V prostoru dopravního uzlu vznikne 49
parkovacích stání pro osobní vozidla, z toho jsou 3 stání vyhrazena pro osoby se zdravotním
postižením.
V souvislosti s moderními trendy dopravy budou odstavná stání pro dálkové autobusy
odsunuta kompletně mimo lokalitu centrální části města Loket. Naopak dojde k rozšíření
prostoru pro cestující, nástupní a výstupní hrana bude adekvátně prodloužena. Díky nově
vybudovaným komunikacím a přechodům pro chodce dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu
cestujících.
Realizace projektu přinese především zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících, zvýšení
atraktivity lokality přestupního terminálu s cílem navýšení počtu osob přepravujících se
hromadnou dopravou na úkor individuální automobilové dopravy.
Předpokládané výdaje a jejich rozdělení:

projekt celkem
celkové způsobilé
dotace 90 % ze způs. (ERDF+SR)
spoluúčast 10 % ze způsobilých
nezpůsobilé LOKET
vlastní zdroje LOKET celkem
nezpůsobilé KSUS (SO 101)

Výdaje včetně DPH
69 036 765,54
41 750 000,00
37 575 000,00
4 175 000,00
19 407 294,89
23 582 294,89
7 879 470,66

Podrobné členění výdajů je uvedeno v příloze číslo 6.4.
Projekt je financován ze strany poskytovatel dotace ex-post, to znamená, že musí být
městem Loket předfinancován. Část z celkových výdajů bude hrazena Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje (SO 101 – přeložka silnice), viz tabulka výše.
Žádost o podporu bude předložena v souladu s podmínkami výzvy č. 61 vyhlášenou
nositelem strategie IPRÚKV°.
Zadávací řízení veřejné zakázky bude realizováno za celý projekt až po podání žádosti o
podporu projektu z výše uvedené výzvy č. 61 (dle podmínek výzvy).
Zahájení stavební části projektu se předpokládá na jaře 2022. Doba realizace stavby je
předpokládána na 15 měsíců s dokončením nejpozději v 6/2023.
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Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit podání žádosti o podporu
v předloženém znění (34. schůze RM dne 1. 12. 2021).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
podání žádosti o podporu na projekt s názvem „Dopravní terminál Loket předmostí“ z výzvy
č. 61 pro opatření IPRÚKV° A1.3 TERMINÁLY VIII ve vazbě na 51. výzvu řídícího orgánu
IROP „Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ“ a
ukládá
starostovi města, aby zajistil podání žádosti o dotaci v souladu s usnesením.

16.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Loket, IČO 00259489
a městem Horní Slavkov
Příloha k bodu č. 16.1: Žádost
Příloha k bodu č. 16.2: Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Příloha k bodu č. 16.3: Situační snímky
Příloha k bodu č. 16.4: Výpis usnesení č. ZM II/21/24 ze zasedání ZM Horní Slavkov
Město Horní Slavkov požádalo o prodej části pozemku p.č. 978, a to o výměře cca 333 m 2 a
části p. p. č. 778/3 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Nadlesí, dále části pozemku p. č. 107/4, o
výměře cca 59 m2 v k.ú. Třídomí a části pozemku p. č. 4307, o výměře cca2 m2 v k.ú. Horní
Slavkov vzhledem k realizaci stavby s názvem „Horní Slavkov, MK Třídomí“ dle situačních
snímků.
Zastupitelstvo města Horní Slavkov schválilo usnesením ZM II/21/24 ze dne 26. 4. 2021
předložený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
Zveřejněno na úřední desce od 15.10.2021 do 1.11.2021
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě kupní v předloženém znění usnesením č. R591/32/2021 ze dne
10.11.2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Loket, IČO 00259489 a městem
Horní Slavkov, IČO 00259322, v předloženém znění, týkající se odkupu částí pozemků p. č.
978 a 778/3 v k. ú. Nadlesí, části pozemku p. č. 107/4 v k. ú. Třídomí a části pozemku p. č.
4307 v k. ú. Horní Slavkov po dokončení realizace stavby „Horní Slavkov, MK Třídomí“, kdy
přesná výměra bude dána geometrickým plánem a
ukládá
vedoucí odboru majetku města, aby zajistila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
v souladu s usnesením.
17.

Diskuse
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Zpracoval: odbor financí
18.
Návrh rozpočtu města Loket na rok 2022
Příloha k bodu č. 18.1: Návrh rozpočtu města Loket na rok 2022
Příloha k bodu č. 18.2: Zápis z jednání finančního výboru 25.11.2021
Příjmy:
Upravený
Návrh rozpočtu
rozpočet
na rok 2022
k 31.10.2021 v tis.
v tis. Kč
Kč
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté neinvestiční dotace
Přijaté investiční dotace
Příjmy celkem
Financování rozpočtu z jiných zdrojů
Příjmy celkem včetně financování

41 470,00
23 504,66
22 374,00
6 552,30
15 559,30
109 460,26
14 000,00
123 460,26

48 870,00
23 755,65
0,00
2 390,30
21 179,70
96 195,65
0,00
96 195,65

Daňové příjmy:
V návrhu rozpočtu na rok 2022 dochází celkově ke zvýšení daňových příjmů o 7 310 tis. Kč.
Navýšeny jsou položky příjmů ze sdílených daní o 4 750 tis. Kč, což odpovídá zvýšení příjmů
ze sdílených daní o cca 12 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Výše jednotlivých
položek příjmů ze sdílených daní vychází z plnění jednotlivých položek daňových příjmů
k 31. 10. 2021. Dále byly upraveny položky příjmů z místních poplatků a příjem daně
z hazardních a technických her. Nově je v návrhu rozpočtu na rok 2022 zařazen příjem
z poplatku za provoz a systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
Nedaňové příjmy:
V nedaňových příjmech byl snížen příjem za sběr a svoz komunálního odpadu, v této
položce jsou narozpočtovány pouze příjmy od právnických a podnikajících osob, fyzické
osoby budou od 1. 1. 2022 hradit sběr a svoz komunálního odpadu formou místního
poplatku. Příjem z pachtovného od společnosti Loketské městské lesy s.r.o. je
narozpočtován ve výši 18 000 tis. Kč (15 000 tis. Kč pachtovné za rok 2022, 3 000 tis. Kč
splátka dlužného pachtovného z roku 2021). Příjmy z pronájmu nebytových prostor jsou
navýšeny o platby nájemného v nebytových prostorech Sportovní 562 (bývalá základní
umělecká škola). Ostatní nedaňové příjmy jsou upraveny dle předpokladu plnění roku 2021.
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 2021. Dále jsou zde zapojeny příjmy z dotací, u kterých poskytovatel dotace
akceptoval žádost o dotaci podanou městem. K jednotlivým projektům jsou ve výdajové části
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návrhu rozpočtu narozpočtovány předpokládané výdaje potřebné k předfinancování
jednotlivých projektů.
Financování rozpočtu z jiných zdrojů:
V návrhu rozpočtu na rok 2022 není zapojeno financování rozpočtu z jiných zdrojů.
Výdaje:
Upravený
Návrh rozpočtu
rozpočet
na rok 2022
k 31.10.2021 v tis.
v tis. Kč
Kč
Běžné neinvestiční výdaje
Kapitálové investiční výdaje
Výdaje celkem
splátky úvěru
Výdaje celkem včetně financování

90 354,93
25 141,92
115 496,85
5 196,00
120 692,85

66 372,00
62 043,50
128 415,50
5 196,00
133 611,50

Kapitola doprava
- výdaje na dopravní obslužnost jsou navýšeny o předpokládaný doplatek dopravní
obslužnosti sídliště Sportovní (při uzavření škol byl tento spoj ztrátový).
Kapitola vodní hospodářství
- výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu, provoz sběrného dvora a černé skládky jsou
narozpočtovány ve výši výdajů roku 2021. Navýšeny jsou výdaje na sběr a svoz
komunálního odpadu, které díky změně zákona o odpadech budou vyšší, oproti těmto
výdajům jsou postaveny příjmy;
- 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 2021;
- příspěvek na činnost příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov je na
základě předloženého návrhu rozpočtu příspěvkovou organizací snížen.
Kapitola kultura
- provoz přírodního divadla – narozpočtovaná jen položka nájemného za prostor v hlavním
mostu, provoz přírodního divadla zcela hradí Technické služby s.r.o. Loket, které mají
přírodní divadlo ve správě;
- městská knihovna
➢ platy zaměstnanců v pracovním poměru jsou narozpočtovány na stávající stav
zaměstnanců dle propočtu tarifních mezd navýšených o 5 %;
➢ ostatní osobní výdaje jsou navýšeny o 5 %;
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➢ 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 2022 jsou zapojeny celkové výdaje na plánované literární
pořady, výstavy a jejich doprovodný program;
➢ do návrhu rozpočtu na rok 2022 je zařazen výdaj na pořízení nového bezpečnostního
systému knihovny;
➢ ostatní výdajové položky jsou narozpočtovány ve srovnatelné výši jako v roce 2021.
Dále jsou do návrhu rozpočtu v této kapitole zařazeny položky:
- investiční a neinvestiční příspěvek na činnost příspěvkové organizace Kulturní dům
Dvorana, příspěvková organizace. Neinvestiční příspěvek na činnost příspěvkové
organizace ve výši 3 065 tis. Kč (výše příspěvku je stanovena dle předpokladu hospodaření
příspěvkové organizace, které bylo Zastupitelstvu města Loket předloženo při schvalování
zřízení příspěvkové organizace) a investiční příspěvek na činnost příspěvkové organizace
ve výši 1 000 tis. Kč na dovybavení Dvorany;
- výdaje na SPOZ, jednotlivé položky jsou upravené dle předpokladu čerpání roku 2021;
- výdaje na elektrickou energii na hradbách jsou narozpočtovány ve stejné výši jako
v roce 2021;
- výdaje na Loketské listy jsou narozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2021.
Kapitola vnitřní správa
- požární ochrana – jednotlivé položky jsou narozpočtovány tak, aby bylo zajištěno
fungování jednotky sboru dobrovolných hasičů;
- zastupitelé – vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu na rok 2021 bylo počítáno
s 5% navýšením odměn uvolněných členů zastupitelstva a k navýšení odměn v roce 2021
nedošlo, jsou ponechány položky mzdových výdajů ve stejné výši, odměny neuvolněných
členů zastupitelstva města jsou narozpočtovány ve výši schválených odměn na
ustanovujícím zasedání zastupitelstva města. Ostatní výdajové položky jsou
narozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2021;
- správa MěÚ
➢ platy zaměstnanců v pracovním poměru jsou narozpočtovány na stávající stav
zaměstnanců 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;
➢ do návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou zapojeny finanční prostředky na vybavení
kanceláří správního odboru;
➢ v návrhu rozpočtu je navýšena položka pojištění majetku, v roce 2021 byl dopojištěn
majetek, který byl městem nově pořízený (dopravní terminál Nádražní ul., stavební
úpravy ZŠ Loket, revitalizace venkovního prostoru před ZŠ atd.);
➢ položka právních služeb byla navýšena o předpoklad navýšení odměny JUDr.
Wenigové o inflaci za rok 2021, v návrhu rozpočtu byla ponechána platba za právní
zastoupení Mgr. Bedečovi (50 tis. Kč);
➢ 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 2021;
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Kapitola práce a sociální věci
- dům s pečovatelskou službou – v návrhu rozpočtu na rok 2022 je navýšena položka
oprav a udržování a narozpočtovaná položka na rekonstrukci bytů v domě s pečovatelskou
službou. Dotace na provoz a zajištění pečovatelských služeb je navýšena o 5 %.,
společnost DOP HC s.r.o. již na rok 2021 žádala město o dotaci na provoz a zajištění
pečovatelských služeb ve výši 350 tis. Kč. Společnost DOP HC s.r.o. souhlasila s tím, aby
byla dotace na provoz a zajištění pečovatelských služeb na rok 2021 ponechána v původní
výši a náklady na provoz a zajištění pečovatelských služeb za rok 2021 se vyhodnotí ke
konci roku 2021. Společnost má povinnost předložit závěrečné vyúčtování dotace za rok
2021 do 31. 1. 2022;
- klub důchodců – položky jsou narozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2021.
Kapitola místní hospodářství
V této kapitole došlo k přiřazení paušálních plateb společnosti Technické služby Loket s.r.o.
k jednotlivým činnostem, ke kterým patří. Paušální platba za správu a údržbu veřejných
záchodů je navýšena o 10 %, paušální platba za správu a údržbu sportovních zařízení a
dětských hřišť a paušální platba za čištění a úklid města jsou navýšeny o 5 %.
- silnice – v návrhu rozpočtu je počítáno s výdaji na opravy mostních objektů ve výši 550 tis.
Kč, s výdaji na technické prohlídky mostů ve výši 80 tis. Kč a s výdaji na správu a údržbu
místních komunikací a technických zařízení s nimi souvisejících ve výši 500 tis. Kč;
- parkovací plochy města – zde jsou narozpočtovány výdaje na parkovací plochy města
včetně centrálního parkoviště ve Sportovní ulici; oproti roku 2021 dochází k navýšení
výdajů o aktualizaci SW pro parkování na náměstí, pronájem kamerové detekce vozidel pro
parkování na náměstí a je zde zařazena paušální platba za správu a údržbu parkovišť;
- provoz tělocvičny – výdaje jsou navýšeny v položce oprav a udržování na opravu střechy
a jejího oplechování, navýšena platba z příkazní smlouvy o inflaci, ostatní položky jsou
narozpočtovány zhruba ve stejné výši jako v roce 2021;
- sportoviště a dětská hřiště – zde jsou narozpočtovány výdaje související s provozem,
údržbou, obnovou vybavení a výměnou dožilých herních prvků sportovišť a dětských hřišť
včetně paušální platby za správu a údržbu sportovních zařízení a dětských hřišť;
- bytové hospodářství – navýšena položka oprav a udržování, v roce 2022 je počítáno
s výměnou kotle v bytě T. G. Masaryka a výměnou oken v bytě Nádražní, ostatní položky
běžných výdajů jsou narozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2021, výdaje na provoz
kabelové televize jsou narozpočtovány ve stejné výši jako příjmy z kabelové televize;
- nebytové hospodářství (nebytové prostory) – v položce oprav a udržování se převádějí
z roku 2021 finanční prostředky na malování radnice, je zde zařazena paušální platba za
správu a údržbu veřejných záchodů, ostatní položky jsou narozpočtovány ve stejné výši
jako v roce 2021;
- veřejné osvětlení – položka výdajů na elektrickou energii byla ponechána ve výši roku
2021 (město má zafixovanou cenu elektrické energie do 31. 12. 2022), je zde zařazena
paušální platba za správu a údržbu veřejného osvětlení;
- pohřebnictví – zařazena položka na opravy a udržování ve výši 150 tis. Kč a paušální
platba za správu a údržbu městských hřbitovů;
- komunální služby a územní rozvoj – navýšena o 5% paušální platba za čištění a úklid
města včetně zimní a letní údržby, ostatní položky jsou narozpočtovány ve výši
schváleného rozpočtu na rok 2021;
- kašny – narozpočtovaná paušální platba za správu a údržbu kašen;
- údržba dřevin – výdaje jsou ve stejné výši jako v roce 2021;
- městský kamerový dohlížecí systém – výdaje jsou navýšeny o správu tří nově
instalovaných fotopasti (Řeznická ul., ul. T. G. Masaryka 128 základní škola, Rooseveltova
ul.), do návrhu rozpočtu byla zařazena položka na obnovu a rozšíření městského
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kamerového dohlížecího systému (první kamerový bod a operační středisko kamerového
systému na pracovišti obvodního oddělení PČR byly instalovány v roce 2015, je nutno
v rozpočtu počítat s obnovou kamerového dohlížecího systému).
Kapitola výstavba měst a obcí
Výdaje na projektové dokumentace:
- v položce přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města je počítáno se
zpracováním projektové dokumentace zajištění skalního masivu pod hradem, se
zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci školní jídelny, se zpracováním
projektové dokumentace na chodník Loket – Údolí, se zpracováním projektové
dokumentace na rekonstrukci budovy radnice, se zpracováním projektové dokumentace na
rekonstrukci hradeb, s doprojektováním části chodníku u silnice III/2099 ul. Sokolovská a se
zpracováním architektonické studie předláždění náměstí.
Ostatní běžné výdaje:
- v položkách ostatních běžných výdajů dochází oproti upravenému rozpočtu na rok 2021
k celkovému snížení výdajů o 1 329,20 tis. Kč (položka dopravní značení -300 tis. Kč,
položka oprav místních komunikací – 1 005 tis. Kč, položka zpracování změny územního
plánu města –24,20 tis. Kč).
Realizace staveb:
- do návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou zařazeny níže uvedené investice a obnovy majetku
města:
Název

Návrh rozpočtu
na rok 2022
v tis. Kč

dopravní teminál Loket předmostí
oprava dešťové kanalizace pod hlavním mostem Loket
realizace projektu "Rozvoj rekreační funkce lesa Třešňovka Loket"
komunikace Tovární I. etapa
opravy hradeb
oprava opěrné zdi u bývalého kostela sv. Jana Křtitele

30 000,00
555,00
1 783,00
20 000,00
500,00
4 000,00

úhrada doplatku ze směny nemovitého majetku s Karlovarským krajem
700,00
(budova čp. 2 za budovu č.p. 18)
Základní škola Loket; zabezpečení soklu III. etapa (výsadba zeleně)

185,00

technické zhodnocení Dvorana Loket; zrcadlová stěna včetně baletní tyče
200,00
v tanečním sále ZUŠ
restaurování kamen Williho Russe
Celkem

350,00
58 273,00

Kapitola všeobecná pokladní správa
- navýšeny finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města kulturním, sportovním a
společenským organizacím;
- ponechány ve stejné výši jako v roce 2021 finanční prostředky na poskytnutí neinvestiční
dotace Rytířskému řádu křižovníku s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv.
Václava v Lokti;
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- navýšeny o 100 tis. Kč finanční prostředky na poskytnutí neinvestičních dotací na regeneraci
nemovitostí na území MPR Loket, které nejsou kulturní památkou;
- nově zapojeny finanční prostředky na poskytnutí dotací na vodní vrty a čistírny odpadních
vod ve výši 200 tis. Kč;
- navýšeny o 100 tis. Kč výdaje na prezentaci města a rozvoj cestovního ruchu ve městě;
- poníženy o 100 tis. Kč finanční prostředky na kulturní akce pořádané městem;
- ponechány ve stejné výši finanční prostředky na partnerská města;
- navýšeny o 40 tis. Kč finanční prostředky na poskytnutí neinvestiční dotace Automoto klubu
AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů;
- 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 2021;
- ponechány ve stejné výši finanční prostředky na úhradu daně z nemovitých věcí;
- v návrhu rozpočtu je snížena položka odvodu daně z přidané hodnoty, ve které již není
počítáno s odvodem DPH z úplaty stavebního platu od společnosti BMW;
- v návrhu rozpočtu jsou sníženy dle splátkového kalendáře úroky z úvěru KB na rekonstrukci
Dvorany;
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 2022 v tis. Kč
zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2021
63 494,83
předpokládaný rozdíl příjmů a výdajů k 31. 12. 2021
21 505,17
zůstatek finančních prostředků z minulých let, které je možné zapojit do
85 000,00
návrhu rozpočtu na rok 2022
rozdíl příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2022 financovaný ze
zůstatku finančních prostředků z minulých let
zůstatek finančních prostředků k financování v dalších obdobích
z toho:
vázané finanční prostředky stavební plat a kupní cena pozemků 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

-37 415,85
47 584,15
16 174,89
12 503,90
18 905,36
12 217,50
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Rozdíl příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2022 bude financován ze zůstatku
rozpočtového hospodaření města z minulých let.
V návrhu rozpočtu města na rok 2022 je počítáno se zapojením rezervy finančních
prostředků z minulých let v celkové výši 37 415,85 tis. Kč, z toho je čerpáno 32 219,85 tis. Kč
na pokrytí výdajů a 5 196 tis. Kč na splátky úvěru.
Zůstatek finančních prostředků do dalších rozpočtových období je 47 584,15 tis. Kč. Z této
rezervy je nutné odečíst vázané finanční prostředky ze stavebního platu a kupní ceny
pozemků uhrazených společností BMW a vázané finanční prostředky ze soudních sporů s
Palivovým kombinátem s. p.
Po odečtení závazků města je rezerva finančních prostředků do dalších rozpočtových období
18 905,36 tis. Kč.
Vzhledem k dlouhodobému závazku města splácet úvěr na rekonstrukci Dvorany a
nejasnosti příjmů ze sdílených daní, by město mělo držet minimální rezervu finančních
prostředků ve výši 25 % daňových příjmů, což je 12 217,50 tis. Kč.
Návrh rozpočtu města Loket na rok 2022 byl dne 25. 11. 2021 projednán finančním výborem.
Návrh rozpočtu města Loket na rok 2022 byl dne 15. 11. 2021 zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Loket a internetových stránkách Městského úřadu Loket. Návrh rozpočtu
města Loket na rok 2022 je zveřejněn až do schválení rozpočtu zastupitelstvem města.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit rozpočet města Loket na
rok 2022 s celkovými příjmy 96 195,65 tis. Kč, s celkovými výdaji 128 415,50 tis. Kč a s
celkovým financováním 37 415,85 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
rozpočet města Loket na rok 2022 s celkovými příjmy 96 195,65 tis. Kč, s celkovými výdaji
128 415,50 tis. Kč a s celkovým financováním 37 415,85 tis. Kč.
19.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023–2027
Příloha k bodu č. 19: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023–
2027
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023–2027 vychází z návrhu rozpočtu
města Loket na rok 2022. V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je počítáno
s počátečním stavem finančních prostředků ve výši předpokládaného zůstatku finančních
prostředků k 31.12.2021.
V návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou daňové příjmy narozpočtovány o cca 12% vyšší než
rozpočtované daňové příjmy roku 2021. Příjmy ze sdílených dani jsou v návrhu rozpočtu na
rok 2022 narozpočtovány dle skutečného plnění příjmů ze sdílených daní k 31. 10. 2021.
V následujících obdobích jsou příjmy ze sdílených daní každoročně navýšeny o cca 5 %.
Vzhledem k současné nestabilní ekonomické situaci a nepředvídatelnosti vládních opatření
není možné příjmy ze sdílených daní v následujících letech správně odhadovat.
V nedaňových příjmech roku 2023–2024 je počítáno s pachtovným od společnosti Loketské
městské lesy ve výši 15 000 tis. Kč a splátkou dlužného pachtovného ve výši 3 000 tis. Kč.
V letech 2023–2024 je počítáno se splátkami návratné finanční výpomoci společnosti
Technické služby Loket s.r.o. ve výši 500 tis. Kč.
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V příjmech návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města je v roce 2023 počítáno
s příjmem druhé části investiční dotace na Dopravní terminál Loket předmostí,
v následujících letech je počítáno jen s příjmem dotace na výkon státní správy.
V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města nejsou zahrnuty kapitálové příjmy.
V položce kapitálových výdajů jsou v roce 2023 výdaje na dokončení Dopravního terminálu
Loket předmostí. Kapitálové výdaje (investice) v následujících letech je možné hradit ze
zůstatku finančních prostředků z minulých let.
Běžné výdaje střednědobého výhledu rozpočtu jsou od roku 2024 meziročně navýšeny o cca
5 %.
V návrhu střednědobého výhledu rozpočtu jsou zahrnuty splátky úvěru na rekonstrukci
Dvorany a závazky ze soudních sporů s Palivovým kombinátem s. p. V návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu je počítáno s tím, že soudní spory budou dořešeny do
konce roku 2022. Nedojde – li do konce roku 2022 k ukončení soudních sporů, přejdou
závazky do následujícího roku. Od roku 2023 je v návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
počítáno jen se splácením úvěru na rekonstrukci Dvorany.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023–2027 odráží finanční možnosti města
na financování běžných a investičních potřeb města.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023–2027 byl dne 25. 11.
2021 projednán finančním výborem.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023–2027 byl dne 15. 11.
2021 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket a internetových stránkách
Městského úřadu Loket. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Loket na roky 2023–
2027 je zveřejněn až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu zastupitelstvem města.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket střednědobý výhled rozpočtu
města Loket na roky 2023–2027 schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
střednědobý výhled rozpočtu města Loket na roky 2023–2027.
Předkládá starosta města
20.
Žádost Mikroregionu Sokolov-východ o poskytnutí mimořádného solidárního
příspěvku na spolufinancování rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle
Příloha k bodu č. 20: Žádost Mikroregionu Sokolov-východ
Mikroregion Sokolov-východ žádá město Loket o projednání a schválení poskytnutí
mimořádného solidárního příspěvku na spolufinancování rekonstrukce lávky přes řeku Ohři
ve Starém Sedle. Jedná se o stavbu regionálního významu, která je využívána občany
celého mikroregionu. Celkové náklady na její rekonstrukci se blíží k částce 10 milionu Kč.
Mikroregion by rád pomohl částkou 500 tis. Kč. Dle předložené tabulky vychází částka na
město Loket ve výši 41 200 Kč.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit žádost Mikroregionu
Sokolov – východ o poskytnutí mimořádného solidárního příspěvku na spolufinancování
rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle ve výši 41 200 Kč.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
žádost Mikroregionu Sokolov – východ o poskytnutí mimořádného solidárního příspěvku na
spolufinancování rekonstrukce lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle ve výši 41 200 Kč.
21.
Delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovská vodárenská
s.r.o.
Příloha k bodu č. 21.1: Zápis z porady jednatelů
Příloha k bodu č. 21.2: Zápis o jednání VH Sokolovská vodárenská s.r.o.
Příloha k bodu č. 21.3: Komentář pro cenu vodného a stočného 2022
Příloha k bodu č. 21.4: Kalkulace vodného a stočného 2022
Příloha k bodu č. 21.5: Krátkodobý plán investic a oprav-Sokolov 2022
Příloha k bodu č. 21.6: Krátkodobý plán investic a oprav-ostatní 2022
Příloha k bodu č. 21.7: Finanční výdaje na opravy a investice k 30. 9. 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., IČ
263 48 675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne
10.12.2021, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2021 – 30.9.2021,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2022,
c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2022,
d) informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města a
ukládá
starostovi, aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl
o:
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2022,
ad c) schválení plánu investic pro rok 2022.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat
místostarosta města Jan Hadrava.
22.

Jmenování člena správní rady společnosti HRAD Loket o. p. s.

Dne 13. 12. 2021 končí funkční období předsedy správní rady společnosti HRAD Loket o. p.
s. Ing. Mgr. Petru Adamcovi. Funkční období je tříleté. Funkci člena správní rady nelze
zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě
může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket jmenovat členem správní rady
společnosti HRAD Loket o. p. s. Ing. Mgr. Petra Adamce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
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jmenovat
členem správní rady společnosti HRAD Loket o. p. s. Ing. Mgr. Petra Adamce.
23.
Obecně závazná vyhláška města Loket č. 5/2021, o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Příloha k bodu č. 23: OZV města Loket č. 5/2021
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Plzeň – Karlovy Vary, Ministerstva vnitra České
republiky, provedl právní posouzení Obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2021, o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a Obecně závazné
vyhlášky města Loket č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového
shromažďování, přičemž shledal některá ustanovení vyhlášek v rozporu se zákonem,
některá slovní spojení doporučil nahradit jinými slovními spojeními či jinými výrazy a navrhl
obě OZV upravit dle těchto doporučení odboru. Současně doporučil obě OZV přečíslovat na
5/2021 a 6/2021 a to vzhledem ke skutečnosti, že obě OZV již byly zveřejněny na úřední
desce městského úřadu a vyhlášením tak nabyly platnosti.
Obě OZV tedy byly dle doporučení OVSDK MVČR upraveny, nově očíslovány dle
posloupnosti pro rok 2021 a předloženy Zastupitelstvu města Loket k novému schválení.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit OZV města Loket č.
5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
obecně závaznou vyhlášku města Loket č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
24.
Obecně závazná vyhláška města Loket č. 6/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
Příloha k bodu č. 24: OZV města Loket č. 6/2021
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Plzeň – Karlovy Vary, Ministerstva vnitra České
republiky, provedl právní posouzení Obecně závazné vyhlášky města Loket č. 3/2021, o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a Obecně závazné
vyhlášky města Loket č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového
shromažďování, přičemž shledal některá ustanovení vyhlášek v rozporu se zákonem,
některá slovní spojení doporučil nahradit jinými slovními spojeními či jinými výrazy a navrhl
obě OZV upravit dle těchto doporučení odboru. Současně doporučil obě OZV přečíslovat na
5/2021 a 6/2021 a to vzhledem ke skutečnosti, že obě OZV již byly zveřejněny na úřední
desce městského úřadu a vyhlášením tak nabyly platnosti.
Obě OZV tedy byly dle doporučení OVSDK MVČR upraveny, nově očíslovány dle
posloupnosti pro rok 2021 a předloženy Zastupitelstvu města Loket k novému schválení.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit OZV města Loket č.
6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
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schválilo
obecně závaznou vyhlášku města Loket č. 6/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
25.
Program regenerace MPR Loket pro období 2022-2026
Příloha k bodu č. 25: Program regenerace MPR Loket pro období 2022-2026 (celý dokument
je k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu starosty)
Podmínkou účasti a předmětem hodnocení měst v Programu regenerace MPR a MPZ
Ministerstva kultury při poskytování dotací na obnovu památkově chráněných nemovitostí je
zpracovaný a aktuální „Městský program regenerace“ schválený zastupitelstvem obce.
Program může být zpracován pouze na dobu pěti let.
Program regenerace MPR Loket na období 2022-2026 zohledňuje vývoj ve městě a
navazuje na předchozí etapy, které tvoří její nedílnou součást. Obsáhlý dokument obsahuje
tyto přílohy:
A.
Identifikační údaje
a.1.
název akce
a.2.
objednavatel
a.3.
zpracovatel
a.4.
pracovní skupina programu regenerace
a.5.
informační zdroje
B.
Základní charakteristika města Loket
b.1.
úvod
b.2.
vznik a vývoj města Loket
b.3.
obyvatelstvo
b.4.
kultura a sport v MPR
b.5.
kulturně historické a památkové zhodnocení MPR
b.6.
architektonicko-urbanistická charakteristika, širší vztahy
C.
Záměry a cíle rozvoje města
c.1.
průzkumy a rozbory
c.2.
důvody zpracování programu regenerace
c.3.
přehled objektů a akcí vyplývajících z programu regenerace
c.4.
výsledky programu regenerace z minulých let
c.5.
doporučení programu regenerace
D.
Program regenerace MPR
d.1.
městská památková rezervace – existující zástavba
d.2.
MPR – existující komunikační síť
d.3.
MPR – zelené plochy
d.4.
inženýrské sítě
E.

F.

Památková ochrana a péče
e.1.

obecně

e.2.

seznam nemovitých kulturních památek

e.3.
zásady údržby, rekonstrukce, oprav a jiných stavebních zásahů v MPR
Ekonomické možnosti města
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G.

f.1.
podnikatelské aktivity v MPR Loket
f.2.
přehled investičních akcí města v letech 2017-2021
f.3.
plnění a čerpání rozpočtu na rok 2021
f.4.
ekonomické předpoklady regenerace
Mapové podklady

H.
I.

kulturní nemovité památky na podkladu plánu MPR
hodnocení území a objektů z hlediska památkového a z hlediska stavebně
technického stavu
g.3.
hodnocení komunikací a ploch z hlediska technického stavu
Fotodokumentace – domy
Fotodokumentace – komunikace a plochy
g.1.
g.2.

Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit Program regenerace MPR
Loket pro období 2022-2026.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
Program regenerace MPR Loket pro období 2022-2026.
26.

Prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje města Loket

Město Loket má v současné době schválený a platný Strategický plán rozvoje města Loket,
který byl Zastupitelstvem města Loket schválen dne 15. 9. 2016. V letošním roce končí jeho
platnost.
Mikroregion Sokolov – východ v rámci projektu Efektivní veřejná správa v Mikroregionu
Sokolov - východ II. nechal zpracovat Strategické plány rozvoje pro členské obce. Vzhledem
k tomu, že stále dochází ke zapracování připomínek ze strany města do nově vytvořeného
dokumentu, není možné tento dokument schválit. Pro podání žádosti o poskytnutí dotace
musí být platný Strategický plán, proto je třeba do doby schválení nového strategického
plánu (předpoklad zima 2022) prodloužit platnost stávajícího Strategického plánu. Vzhledem
k tomu, že u některých dotačních programů musí být Strategický plán platný i po dobu
realizace (např. MMR – Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvatel, např. projekt rekonstrukce
Tovární ulice), je nutné platnost strategického dokumentu prodloužit minimálně do
předpokládaného konce projektů, tzn. do konce roku 2023. Ze strany dotačních orgánů není
problém, když dojde v mezidobí (2022 – 2023) ke schválení nového Strategického plánu
rozvoje města Loket.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket schválit prodloužení platnosti
Strategického plánu rozvoje města Loket do 31. 12. 2023.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
schválilo
prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje města Loket do 31. 12. 2023.
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27.
Volba přísedící Okresního soudu v Sokolově
Příloha k bodu č. 27: Žádost OS Sokolov – přísedící soudu
Předseda Okresního soudu v Sokolově JUDr. Radoslav Krůšek navrhuje, aby Zastupitelstvo
města Loket opětovně zvolilo paní **********, trvale bytem **********, přísedící soudu, a to na
další čtyřleté období. Jmenovaná s další kandidaturou souhlasí.
Rada města Loket doporučuje Zastupitelstvu města Loket opětovně zvolit **********, přísedící
Okresního soudu v Sokolově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Loket
zvolilo
paní **********, trvale bytem **********, přísedící Okresního soudu v Sokolově, a to na další
funkční období.

28.

Různé
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