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Z á p i s 
z 12. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 30.5.2016 

od 16:30 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu v Lounech 
 
Zastupitelstvo města zahájil a řídil Radovan Šabata, starosta města. 
 
Byla provedena prezence – přítomni:  
27 členů zastupitelstva města z celkového počtu 29 (viz prezenční listina) 
 

Nepřítomnost omluvili: 
Mgr. Jakub Hnátek  
Mgr. Jan Červa      
 
Pozdní příchod omluvil: 
 
 
Dřívější odchod omluvil: 
Drahomír Faix  
Miloš Chovanec  
 
 

Zapisovatelkou jednání určil pí Lenku Rubešovou, pracovnici kanceláře úřadu. 
Ověřovateli zápisu jmenoval tyto členy zastupitelstva města 
- Jaroslav Zíval  
- Mgr. Pavel Janda  
 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
                       
2. Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů 
                        
3. Odstoupení od smlouvy o dílo a poskytnutí služeb č. DS201600155 mezi objednatelem: 
Město Louny a zhotovitelem: Ing. Luděk Tesař a na tuto zakázku řádně vyhlásit výběrové řízení 
v souladu s pravidly města o přidělování veřejných zakázek P12/2011 
             
             
 
- hlasování: 27  pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
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Po schválení programu bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů:  
 
- Zahájení  (bod č. 1) 16:30     
      

 
- Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů  (bod č. 2)      
Rybák – podán dotaz k lounské tůni, záměry o odstranění zápachu a dále k pokácení stromů 
v ul. Petra Obrovce v Lounech – budou zpracovány písemné odpovědi a následně zaslány 
zastupitelům města; Šabata – podána doplňující informace k lounské tůni, podání žádosti o 
dotační titul na odbahnění tůně – zamítavé stanovisko od Agentury ochrany přírody a krajiny  
Chrobák – podána informace k ul. Říční – řešení opravy komunikace, návrh na vyřešení 
majetkoprávních vztahů pozemků ve prospěch města Loun, řešení spolufinancování se SČVaK 
– I. etapy, zařazení opravy II. a III. úseku do plánu investic roku 2017, Sunkovská (OSM) – 
podáno vysvětlení k průběhu řešení této situace; Kurka, Pidrmanová (OSM) – zadáno 
zaměření příslušné cesty, budou definovány pozemky a následně oslovováni příslušní majitelé, 
Csonka, Zlatohlávek (z řad občanů) – podána informace k této věci, Janda – podána 
informace o možné opravě komunikace města nacházející se i na cizím pozemku, zakládající 
předkupní právo, Chrobák – podána informace o stanovisku investiční komise RM, Kučera – 
příprava podkladů s přesnými informacemi pro zastupitelstvo města v červnu 2016 
 
návrh na usnesení – následně po diskuzi jednotlivé návrhy (viz výše) spojeny a hlasováno o 
jednotném komplexním návrhu na přípravu návrhu řešení a následné předložení k projednání 
zastupitelstvu města viz usnesení  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 23/2016      
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Usnesení č. 23/2016 
Problematika ul. Říční v Lounech  
 
Zastupitelstvo města 
u k l á d á  
radě města zabývat se situací v ulici Říční, připravit návrh řešení a tuto problematiku předložit 
k projednání zastupitelstvu města   
T: 20.06.2016 

- hlasování: pro 27  proti 0   zdrželo se 0 
 

             
 
 
Tyl – vzneseny dotazy ke schůzce se zástupci společnosti Agel (majiteli lounské nemocnice), 
Šabata – podána informace o proběhlých úpravách prostor a budoucích plánech na rekonstrukci 
a zlepšení stavu nemovitostí v areálu nemocnice. 
Dále vznesen dotaz na rozdělování finančních příspěvků/dotací z prostředků sportovní komise – 
poukázání na správnost, kontrolu oddílů a zvýhodňování oddílů spjatých se členy ZM a členů SK 
– bude zodpovězeno písemně  
Rybák – podána informace o jednání se zástupci společnosti Agel, především ve vztahu k 
řešení možnosti zvýšení lůžek na internách (nedostatečná kapacita i v okolních nemocnicích a 
obnova interny v Lounech)  
 
 
 
- Odstoupení od smlouvy o dílo a poskytnutí služeb č. DS201600155 mezi 
objednatelem: Město Louny a zhotovitelem: Ing. Luděk Tesař a na tuto 
zakázku řádně vyhlásit výběrové řízení v souladu s pravidly města o 
přidělování veřejných zakázek P12/2011  (bod č. 3) 

     

     Šabata – podána informace o přijatém usnesení RM – doplnění a upřesnění URM                          
č. 41/2016, Csonka – vznesen dotaz k doručené žádosti Ing. Straky – podání k zastupitelstvu 
města, Čapková (TAJ) – bude předloženo na dalším zasedání společně s příslušnou odpovědí, 
Bečvářová – vznesen dotaz k udělení výjimky z pravidel rady města – chybějící písemná žádost 
zadavatele zakázky, Čapková (TAJ) – podán písemný materiál pro jednání rady města, 
zpracovaný příslušným zadavatelem (vedoucím odboru) – forma žádosti pro následné udělení 
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příslušné výjimky,  
Bečvářová – podány další doplňující informace a dotazy k řešení této záležitosti, neexistující 
důvody pro udělení výjimky (žádost o dotaci, nutnost časového limitu atd.), důvod zkrácení lhůty 
na záruku kvality díla ve zveřejněné výzvě k předmětné veřejné zakázce - předložen návrh na 
usnesení (viz níže) 
Krameriusová (EO) – podány informace o hrazení prostředků z jednotlivých kapitol, o 
dlouhodobé spolupráci s Ing. Tesařem a další doplnění  

Dále k tomuto bodu vystoupili: Kučera, Csonka, Rybák, Soukup, Csonka, Šabata,  

 

Sunkovská (OSM) – podána informace o konání výběrového řízení, otevření obálek a posléze 
v návaznosti na jednání finančního výboru ZM a doporučení zadání zpracování na základě 
výjimky Ing. Tesařovi, toto výběrové řízení URM č. 413/2015 ze dne 07.12.2015, zrušeno  

Godycká – vzneseny opětovně dotazy k důvodu zkrácení záruční lhůty a k podání žádosti 
zadavatele, Šabata – rada města rozhodovala na základě předloženého materiálu 
ekonomického odboru a odboru správy majetku  

 

Návrh na usnesení:  
Z důvodu zadání veřejné zakázky, která byla předána netransparentním způsobem a 
z existence pochybností podán návrh na zrušení Smlouvy o dílo a poskytnutí služeb na akci: 
Analýzu provozních výdajů města a městských organizací, zpracování strategického 
plánu města Loun a vytvoření a zavedení systému financování obnovy majetku města 
Loun“ 

 

           

 

 

- hlasování: pro 10  proti 6   zdrželo se 6            
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, 

nebyl přijat 

 
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení  
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Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zastupitelstvo města v 18:15 hod. ukončeno. 
 
pozn.: * - zastupitel (host) hovoří z místa 

 

Členové zastupitelstva města o každém návrhu - připomínce hlasují samostatně a na 
základě hlasování je přijato usnesení zastupitelstva města. 
 
Součást zápisu tvoří: - Usnesení zastupitelstva města  
 
 
Zapsala: Lenka Rubešová, v. r.  
 
 
Ověřovatelé: 
 
Jaroslav Zíval, v. r.  
Mgr. Pavel Janda, v. r.  
 
 
 
 
Používané zkratky: 
 
Používané zkratky: 
SČVaK -  Severočeské vodovody a kanalizace a. s.   
RM – rada města  
SK – sportovní komise RM  
ZM – zastupitelstvo města  
UZM – usnesení zastupitelstva města 
URM- usnesení rady města 
EO – ekonomický odbor  
OSM – odbor správy majetku  
TAJ – tajemník Městského úřadu Louny 
 
 
Hlasování člena ZM: 
ANO – pro návrh 
NE – proti návrhu  
ZDRŽEL SE  
V případě neuvedení jména (vyjma nepřítomnosti) se přítomný člen zastupitelstva města 
hlasování nezúčastnil.  
 
Forma zápisu ze zasedání zastupitelstva města obsahuje údaje o přijatých usnesení, 
jmenovitého hlasování a dalších náležitostí nezbytných ke zveřejnění. Doslovné znění, viz 
elektronicky zveřejněný zvukový záznam. 
 
 
 
 
 
 
 


