USNESENÍ

ze 6. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 1. listopadu 2012
od 15:00 do 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket
Přítomno:

13 členů zastupitelstva, pan Jaroslav Hlavsa přítomen do 16:20 hodin,
omluven pan MUDr. Tomáš Bauer a paní Ing. Dana Krulišová

Zapisovatel:

Eva Krátká

Usnesení vyhotoveno dne: 5. listopadu 2012
Zahájení zasedání zastupitelstva města Loket
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

1.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z70/6/2012
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
paní Mgr. Gertu Míkovou a pana Patrika Stangara a
tyto členy návrhové komise:
pana Mgr. Jaromíra Ungra a pana Miroslava Švehlu.
Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket

2.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z71/6/2012
schválilo
program 6. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Loket
Kontrola usnesení
Žádost o snížení kupní ceny u schváleného prodeje pozemku p.č. 210/3, k.ú. Mírová
Žádost o prodej části pozemku p.č. 31/1, ostatní plocha, zp.využití neplodná půda, o
2
výměře cca 150 m v k.ú. Nadlesí
6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 449/4, trvalý travní porost, o výměře cca 2000
m2, k.ú. Tatrovice
2
7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2512/28, lesní pozemek, o výměře cca 250 m ,
k.ú. Dolní Chodov
8. Vrácení pozemků p.č. 97, p.č. 951/40 v k.ú. Nadlesí zpět Městu Loket
9. Návrh PF ČR na řešení duplicity na p.p.č. 646/22, 646/23 a 646/24 v k.ú. Staré Sedlo
u Sokolova
2
10. Žádost o prodej části pozemku p.č. 287/2, trv. trav. porost, o výměře cca 1100 m ,
k.ú. Hory u Jenišova
1.
2.
3.
4.
5.

********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění 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.

6. zasedání ZM dne 1. 11. 2012

11. Diskuse
12. Souhlas s odprodejem dlouhodobého hmotného majetku – motorové vozidlo Lada
Niva
13. Souhlas s ekologickou likvidací motorového vozidla AVIA DVS – 12
14. Souhlas s ekologickou likvidací motorového vozidla AVIA DVS – 12
15. Souhlas s odprodejem motorového vozidla Škoda FELICIA PICKUP
16. Splnění nápravného opatření uloženého dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
420/2004 Sb.
17. Žádost Fotbalového klubu Loket o poskytnutí finančního příspěvku
18. OZV města Loket č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Loket
19. Různé
Závěr
3.

Kontrola usnesení

4.
Žádost o snížení kupní ceny u schváleného prodeje pozemku p.č. 210/3, k.ú.
Mírová
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
neschválilo
snížení kupní ceny na 100,-Kč/m2 za prodej pozemku p.č. 210/3, ostatní plocha, o výměře
2
289 m , k.ú. Mírová ********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby žadatele vyrozuměl.
5.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 31/1, ostatní plocha, zp.využití neplodná
půda, o výměře cca 150 m2 v k.ú. Nadlesí
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
neschválilo
návrh odložit prodej části pozemku p. č. 31/1, ostatní plocha, zp. využití neplodná půda, o
výměře cca 150 m2 v k.ú. Nadlesí, ********** a to za cenu dle cenových pravidel: 300,-Kč/m2 .
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
neschválilo
prodej části pozemku p. č. 31/1, ostatní plocha, zp. využití neplodná půda, o výměře cca 150
m2 v k.ú. Nadlesí ********** a to za cenu dle cenových pravidel: 300,-Kč/m2 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby žadatele informoval.
6.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 449/4, trvalý travní porost, o výměře cca
2000 m2, k.ú. Tatrovice
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
neschválilo
návrh, aby bod č. 17. Žádost Fotbalového klubu Loket o poskytnutí finančního příspěvku byl
zařazen jako bod č. 6 a další body programu zasedání zastupitelstva byly posunuty.
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění 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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Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z72/6/2012
projednalo a
schválilo
prodej části pozemku p.č. 449/4, trvalý travní porost o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Tatrovice
a to **********, za cenu dle cenových pravidel: 300,-Kč/m2 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření kupní smlouvy
7.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 2512/28, lesní pozemek, o výměře cca 250
m2, k.ú. Dolní Chodov
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z73/6/2012
projednalo a
schválilo
prodej části pozemku p.č. 2512/28, lesní pozemek, o výměře cca 250 m2 (výměra bude
upřesněna dle GP) v k.ú. Dolní Chodov a to **********, za cenu 150,-Kč/m2 a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření kupní smlouvy.
8.

Vrácení pozemků p.č. 97, p.č. 951/40 v k.ú. Nadlesí zpět Městu Loket

Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
neschválilo
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 97, vodní plocha o výměře 144 m2 v k.ú. Nadlesí od
********** a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby žadatelku vyrozuměl s tím, že město jí nabízí pomoc
při řešení výše uvedeného problému.
9.
Návrh PF ČR na řešení duplicity na p.p.č. 646/22, 646/23 a 646/24 v k.ú. Staré
Sedlo u Sokolova
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z74/6/2012
projednalo a
schválilo
návrh, aby PF ČR připravil dohodu mezi PF ČR, Městem Loket a **********, o vypořádání
duplicitního vlastnictví pozemků p.č. 646/22, 646/23, 646/24 v rámci jednoduché pozemkové
úpravy (JPÚ) v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby připravil do příštího zasedání zastupitelstva města
návrh této dohody včetně konkrétní směny pozemků.
10.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 287/2, trv. trav. porost, o výměře cca 1100
m2, k.ú. Hory u Jenišova
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z75/6/2012
projednalo a
schválilo
prodej části pozemku p.č. 287/2, trvalý travní porost o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Hory
2
u Jenišova a to **********, za cenu 300,-Kč/m a ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření kupní smlouvy.
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění 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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11.

Diskuse

12.
Souhlas s odprodejem dlouhodobého hmotného majetku – motorové vozidlo
Lada Niva
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z76/6/2012
projednalo a
schválilo
odprodej motorového vozidla Lada Niva, inventární číslo 1243 a to za nejvýhodnější prodejní
cenu zjištěnou průzkumem trhu.
13.
Souhlas s odprodejem dlouhodobého hmotného majetku – motorové vozidlo
AVIA 31
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z77/6/2012
projednalo a
schválilo
odprodej motorového vozidla AVIA 31, inventární číslo 1244 a to za cenu dle znaleckého
posudku.
14.

Souhlas s ekologickou likvidací motorového vozidla AVIA DVS – 12

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z78/6/2012
projednalo a
schválilo
provedení ekologické likvidace motorového vozidla AVIA DVS - 12, inventární číslo 88,
kterou zajistí vedoucí SDH pan Antonín Kozel.
15.

Souhlas s odprodejem motorového vozidla Škoda FELICIA PICKUP

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z79/6/2012
projednalo a
schválilo
odprodej motorového vozidla ŠKODA FELICIA PICKUP, inventární číslo 56 a to za cenu
100,-Kč, s tím, že veškeré náklady související s prodejem movité věci hradí kupující.
Odprodej motorového vozidla bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15-ti dnů spolu
s popisem havarijního technického stavu vozidla a
ukládá
vedoucímu odboru majetku města, aby prodej vozidla zveřejnil na úřední desce.
16.
Splnění nápravného opatření uloženého dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b)
zákona 420/2004 Sb.
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
vzalo na vědomí
splnění opatření k nápravě chyb a nedostatků ze zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Loket za rok 2011 uloženého Zastupitelstvem města dle ustanovení § 13
odst. 1 písm. b) zákona 420/2004 Sb. dne 28. 6. 2012.

********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění 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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17.

Žádost Fotbalového klubu Loket o poskytnutí finančního příspěvku

Zastupitelstvo města Loket
projednalo a
neschválilo
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250.000,- Kč na pořízení centrálního zavlažování
trávníkového hřiště a to Fotbalovému klubu Loket a
ukládá
sekretariátu starosty, aby žadatele vyrozuměl.
18.
OZV města Loket č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Loket
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z80/6/2012
projednalo a
schválilo
návrh obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2012, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Loket a
ukládá
MÚ Loket, aby ji vydalo.
19.

Různé

Jmenování nového člena správní rady o.p.s. HRAD LOKET
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z81/6/2012
jmenuje
členem správní rady o.p.s. HRAD LOKET pana Ing. Zdeňka Bednáře a to s účinností
od 1. 11. 2012.
Rozpočtové opatření č. 13/2012
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z82/6/2012
projednalo a
schválilo
rozpočtové opatření č. 13/2012 a
ukládá
vedoucí odboru financí, aby jej promítla do rozpočtu.
Seznámení se s firmou, která bude zajišťovat zimní údržbu místních komunikací ve
městě Loket
Bez usnesení.
Opětovné zveřejňování zápisu ze zastupitelstva na webu města Loket
Bez unesení.
Zveřejňování výsledků výběrových řízení na webových stránkách Města Loket
Zastupitelstvo města Loket
projednalo a

usnesením Z83/6/2012

********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění 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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schválilo
návrh zveřejňovat výsledky výběrových řízení na webu Města Loket a
ukládá
tajemníkovi MÚ, aby usnesení splnil.
Závěr

________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta města Loket

__________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta města Loket

Ověřovatelé zápisu:

________________
Mgr. Gerta Míková

________________
Patrik Stangar

********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
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