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Z á p i s 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 22.2.2016 

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:  
28 členů zastupitelstva města z celkového počtu 29 (viz prezenční listina) 
 
Nepřítomnost omluvili: 
Tomáš Chaloupek – nemoc       
 
Pozdní příchod omluvil: 
 
Dřívější odchod omluvil: 
 
 
Zapisovatelkou jednání určil pí Lenku Rubešovou, pracovnici kanceláře úřadu. 
Ověřovateli zápisu jmenoval Jaroslava Zívala, člena zastupitelstva města a Mgr. Pavla Jandu, člena 
zastupitelstva města. 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
 

2. Kontrola plnění usnesení ZM – UZM č. 76/2014, 64/2015 
 předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta města  
 

3. Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů 
 
Majetkové záležitosti – Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM  
4. Odkoupení pozemků p.č. 3738/197, 3738/221, 3738/307, 3738/308, 3738/309 a 3738/310 v k.ú. Louny - 

Elektroporcelán a.s. – URM č. 29/2016 
5. Prodej pozemku p.č. 4881/272 v k.ú. Louny – Slezákovi – nesouhlas s kupní cenou – URM č. 64/2016 
6. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1971/53 a p.č. 1971/116 v k.ú. Louny, u Městské sportovní haly, včetně 

schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – URM č. 65/2016 
7. Předkupní právo – části pozemku p.č. 3595/60 v k.ú. Louny – URM č. 66/2016 
8. Prodej části pozemku p.č. 2842/82 v k.ú. Louny – URM č. 67/2016 
 
9. Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu 
Domov pro seniory U Pramene Louny – obnova vnitřního vybavení a se zabezpečením vlastních zdrojů –  
URM č. 62/2016 

 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
   
10. Prošetření zodpovědnosti za neplatné odvolání u funkce ředitelky MŠ Fügnerova – UZM č. 64/2015 
 předkládá: Radovan Šabata, starosta města  
 
Finanční záležitosti – předkládá Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM  
11. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2016 – URM č. 53/2016 
 předkládá: Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM  
 
12. Rozpočtové změny – URM č. 6/2016, 19/2016, 39/2016, 45/2016, 53/2016, 54/2016, 55/2016, 63/2016 
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO  
13. Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2015 a 1/2016 – URM č. 24/2016 
 předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru ZM 
 

14. Z á v ě r 
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Rybák – návrh na projednávání bodu č. 10 - Prošetření zodpovědnosti za neplatné odvolání u funkce 
ředitelky MŠ Fügnerova – UZM č. 64/2015 v rámci bodu č. 2 Kontrola plnění usnesení ZM  
- hlasování: 14  pro, 7 proti, 7 se zdrželo hlasování 
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, nebyl 
přijat 

 

  
 
 
 
- hlasování o předloženém návrhu programu: 18  pro, 2 proti, 8 se zdrželo hlasování 
 

   
 
 
Po schválení programu bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů:  
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- Zahájení  (bod č. 1)      
      
 
- Kontrola plnění usnesení ZM  (bod č. 2)                                                             

03:50     

     Šabata, Čermák J. - seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.   1/2016    
 
Usnesení č. 1/2016 
Kontrola plnění usnesení ZM  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e   n a   v ě d o m í  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města 

- hlasování: pro 19  proti 0   zdrželo se 9 
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- Připomínky a podněty členů zastupitelstva měsa a občanů  (bod č. 3) 07:43     
Šabata - poděkování MUDr. Tylovi za asistenci Policii ČR; podána informace o novém majiteli lounské 
nemocnice 
Csonka - v návaznosti na dopis Ing. Straky, předložený na vědomí zastupitelům města, byl podán 
návrh na usnesení ZM ve věci nesouhlasného stanoviska s udělením výjimky z pravidel rady města 
P12/2011 na zmíněnou zakázkou Analýza provozních výdajů města a městských organizací a 
zpracování Strategického plánu města Loun, uvedení systému financování obnovy majetku města pro 
Ing. Tesaře. Vhodné s ohledem na cenovou výši provést výběrové řízení k této věci, potažmo zřízení 
pracovní skupiny a účast členů zastupitelstva města ze všech zastoupených politických stran. 
 

- hlasování o výše uvedeném návrhu: 13 pro, 6 proti, 9 se zdrželo hlasování 
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, nebyl 
přijat 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 

 - kořenové čističky - žádost o podání informace ke zřízení, ke správě a kontrole v obci  Brloh a   
               Nečichy  
 - Investiční akce - žádost o podání informace k IA Zelenému náměsí, Zimnímu stadionu v 
 Lounech a Městské sportovní hale – dotace  
 - vznesen návrh na doplnění materiálů ke kontrolám plnění usnesení ve smyslu uvádění 
 informací o probíhajících usnesení zastupitelstva města, uložených radě města.  
Kučera - zpracování Strategického plánu projednáváno finančním výborem ZM - bylo doporučeno 
zpracování Ing. Tesařem - dlouhodobá spolupráce s městem Louny, a tím znalost problematiky města 
Loun, Csonka – vznesen dotaz na výši předmětné ceny a časové náročnosti zpracování této nabídky, 
Kučera – předmětná částka obdobná částkám vycházejícím z nabídek na zpracování strategického 
plánu (cena obvyklá), prioritou pro město je analýza provozních výdajů.   
Bečvářová - vznesen dotaz k důvodu pro udělení výjimky, a dále možnost využití podkladů na 
základě vypsané výzvy, konkrétní požadavky k vytvoření strategického plánu, následně by mohla být 
zkompletována zakázka vybraným zhotovitelem, který by čerpal z podkladů přímo podaných, Šabata - 
výjimka udělena z důvodu vytvoření analýzy provozních výdajů, na které přímo navazuje zpracování 
strategického plánu a dále obnova majetku a v souladu s pravidly města Loun (zpřísněny oproti 
zákonu o veřejných zakázkách) a na základě doporučení finančního výboru ZM  
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Krameriusová (za EO) - strategický plán již plánován v rozpočtu města, nedojde k navýšení, pod 
správou OSM; při ustanovení pracovní skupiny budou osloveni členové zastupitelstva města,  
Sunkovská (za OSM) - odkanalizování městských části Nečichy - v současné chvíli probíhá zkušební 
provoz, dotace obdržena z Ústeckého kraje - vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci kanalizace - 
následně bude po zkouškách zažádáno o kolaudaci; Brloh - probíhá územní řízení, po stavebním 
povolení bude následně vypsáno výběrové řízení jak na kořenovou čistírnu, tak kanalizaci; IA Zelené 
náměstí – ukončeny a proplaceny 2 etapy, kontrola 3. etapy, IA Zimní stadion – platba proběhla, IA 
Městská sportovní hala – hrazeno z rozpočtu  
Hnátek – žádost o očištění jména bratra ve věci údajné zpronevěry finančních prostředků při správě 
zimního stadionu, Příhoda (za SSZML) – dle sdělení se jedná o mylnou informaci, výpověď uzavřena 
dohodou, nikoli z důvodu výše uvedeného; popření situace ohledně zavření sauny na koupališti a 
plavecké haly  
Čermák J. – nesouhlasné stanovisko se všeobecným udělováním výjimek (zdržení se návrhu, 
projednávaném v radě města) 
Hons -  poděkování za organizaci kulturních programů a tím zvyšování kulturního standartu ve městě 
Louny  
Chrobák – podány informace k potřebě řešení opravy ul. Říční – vyjádření doporučení – řešení 
v rámci etapizace srovnáním podkladu – viz usnesení ZM 85/2015 – trvající termín do 30.06.2016, 
Šabata – kalkulace k založení stavby značně zvyšuje potřebné náklady – musí být řešeno komplexní 
opravou (dle etap), vše bude zohledněno v plnění výše uvedeného usnesení  
Rybák – budoucí možnost řešení cyklostezky směrem na Vršovice – zájem také ze strany obce 
Obora, Šabata – podány informace k přípravě projektové dokumentace na realizaci Cyklotrasy Ohře – 
možnost dotačního titulu ze SFDI nelze realizovat z důvodu vjezdu zemědělské techniky v úseku 
Louny – Vršovice, navázání spolupráce s obcí Černčice, Kučera  
p. Španihel – z řad občanů – návrh k projektu opravy letního cvičiště - horolezecká stěna – investice 
spíše do vnitřních prostor, k možnému využití i v zimních měsících  
p. Štěpán – z řad občanů – návrh k projektu opravy letního cvičiště – zapojení odpovědné firmy 
k realizaci, zabývající se návrhy na úpravy právě těchto prostor  
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

- Odkoupení pozemků p.č. 3738/197, 3738/221, 3738/307, 3738/308, 
3738/309 a 3738/310 v k.ú. Louny - Elektroporcelán a.s.  (bod č. 4) 

59:40     

     Šabata, Sunkovská - seznámení s obsahem materiálu, Šabata,  Rybák - návrh na úpravu začátku 
textu usnesení - schválení „odkoupení“ pozemků….; dále vznesen dotaz k platbě daně prodávajícím, 
Pidrmanová (za OSM) - bude řešeno v režimu ukládající zákonem, ve smyslu jeho případné úpravy, 
Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 2/2016      
 
Usnesení č. 2/2016 
Odkoupení pozemků p.č. 3738/197, 3738/221, 3738/307, 3738/308, 3738/309 a 3738/310 v k.ú. 
Louny - Elektroporcelán a.s.  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
odkoupení pozemků p.č. 3738/197 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m2,  3738/221 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2, 3738/307 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 449 m2 , 
3738/308 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 369 m2, 3738/309 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
117 m2 a  3738/310 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  123 m2, zapsané v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 966 a č. 4857 pro k.ú. Louny, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny, z vlastnictví společnosti Elektroporcelán a.s., IČ: 282 03 101, 
Postoloprtská 2951, 440 15 Louny, do vlastnictví Města Louny, za kupní cenu ve výši 300 Kč/ m2, tj. 
celkem za 378.000 Kč s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí prodávající  v případě, že se převod uskuteční za účinnosti zákonného opatření č. 
340/2013 Sb., a že kupní smlouva bude uzavřena do 1 měsíce poté, co bude společností 
Elektroporcelán a.s. Městu Louny oznámeno a současně výpisem z katastru nemovitostí doloženo, 
že: 
• v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 966 pro k.ú. Louny byl odstraněn zápis zástavního práva 
smluvního k pozemkům p.č. 3738/197, p.č. 3738/221, p.č. 3738/307  a p.č. 3738/308 
• v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4857 pro k.ú. Louny byl odstraněn duplicitní zápis 
vlastnictví k pozemku p.č. 3738/309 
Pro případ uskutečnění převodu za účinnosti nové právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí 
uhradí daň z  nabytí nemovitosti smluvní strana uvedená v zákoně 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 4 
 

          
 



 7 

- Prodej pozemku p.č. 4881/272 v k.ú. Louny – Slezákovi – nesouhlas s 
kupní cenou  (bod č. 5) 

01:05:58     

     Čermák, Sunkovská - seznámení s obsahem materiálu, Csonka - rozdíly ve znaleckých 
posudcích, vznesen dotaz ke zpracovávání znaleckých posudků městu Louny, Sunkovská – posudky 
zpracovávány na základě uzavřené rámcové smlouvy s Ing. Maťákem (do výše předmětné částky), 
Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 3/2016      
 
Usnesení č. 3/2016 
Prodej pozemku p.č. 4881/272 v k.ú. Louny – Slezákovi – nesouhlas s kupní cenou  
 
Zastupitelstvo města 
t r v á  
na usnesení zastupitelstva města č. 24/2015 ze dne 27.04.2015 

- hlasování: pro 20  proti 3   zdrželo se 5 
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- Bezúplatný převod pozemků p.č. 1971/53 a p.č. 1971/116 v k.ú. Louny, u 
Městské sportovní haly, včetně schválení smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem  (bod č. 6) 

01:11:42     

     Šabata, Sunkovská - seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 4/2016      
 
Usnesení č. 4/2016 
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1971/53 a p.č. 1971/116 v k.ú. Louny, u Městské sportovní 
haly, včetně schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  bezúplatný převod pozemků p.č. 1971/53 ostatní plocha, zeleň o výměře 144 m2 a p.č. 1971/116 
ostatní plocha, zeleň o výměře 80 m2, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 
pro k.ú. Louny, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, z 
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví Města Louny, 
b)  uzavření smlouvy č. ULN/132/2015 o bezúplatném převodu vlastnického práva k výše uvedeným 
pozemkům, bez omezujících podmínek, včetně doložky, ve znění dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 28   proti 0   zdrželo se 0 
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- Předkupní právo – části pozemku p.č. 3595/60 v k.ú. Louny  (bod č. 7) 01:13:46     
     Šabata, Sunkovská - seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Rybák - protinávrh na využití 
předmětného předkupního práva, vyjmutí návrhu na neakceptování nabídky a doplnění rozhodnutí o 
odkoupení části výše uvedeného pozemku a dále viz návrh usnesení; vznesen dotaz k citaci za 
pozemek z návrhu usnesení, Pidrmanová - definováno v přímo určených částech m2, Šabata - v 
případě využití předkupního práva navýšení nákladů kap. 39, Csonka - dotaz ke stanovisku odboru 
SM, Pidrmanová - stanovisko určeno územním plánem a případné využití bude muset být řešeno 
navýšením finančních prostředků města 
 

- hlasování o protinávrhu (využití PP): 11 pro  6 proti  11 zdrželo se  
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, nebyl 
přijat 
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- hlasování o původním návrhu (nevyužití PP): 14 pro   7 proti   7 zdrželo se 
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, nebyl 
přijat 

 

           
 
 
 
Kučera - návrh na možnost odložení, Šabata - nelze realizovat z důvodu již proběhlého hlasování  
Šabata - ve smyslu neschválení návrhu nebude předkupní právo využito  
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení  
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- Prodej části pozemku p.č. 2842/82 v k.ú. Louny  (bod č. 8) 01:26:16     
     Šabata, Sunkovská - seznámení s obsahem materiálu, Šabata,  Kurka - hlasování o odprodeji 
pozemku v radě města, v případě schválení by se jednalo o ucelenou část s přilehlým pozemkem 
žadatele, Csonka - chybějící důvod nesouhlasného stanoviska architekta města, doporučení na 
odložení materiálu, Rybák - v případě neschválení bude radou města  tato věc řešena dál, příp. 
pronájmem či dalším doporučením k zastupitelstvu města, Čermák J. - hlasování o neodprodeji 
pozemku v radě města - nedoporučení prodeje plochy zeleně ve městě Louny, Csonka - stažení 
doporučení o odložení materiálu 
 
- hlasování o odprodeji: 8 pro   13 proti  7 zdrželo se  
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, nebyl 
přijat 
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- hlasování o neodprodeji:  
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 5/2016 
 
Usnesení č. 5/2016 
Prodej části pozemku p.č. 2842/82 v k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
neodprodej části pozemku p.č. 2842/82 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 114 m2, 
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Louny, na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Louny, z vlastnictví Města Louny do vlastnictví 
společnosti LUNA TRADING s.r.o., IČ: 254 95 470, SNP 1174, 440 01 Louny, za cenu 1.200 Kč/ m2 

- hlasování: pro 17  proti 3  zdrželo se 8 
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- Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci z programu 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 310 
Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Domov pro 
seniory U Pramene Louny – obnova vnitřního vybavení a se zabezpečením 
vlastních zdrojů  (bod č. 9) 

01:36:55   

     Šabata, Sunkovská - seznámení s obsahem materiálu, doplnění návrhu usnesení ve smyslu 
zvýšení předmětné částky, Černá - oznámení střetu zájmů, hlasování se zúčastnila, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  6/2016     
 
Usnesení č. 6/2016 
Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci z programu Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí 
na realizaci projektu Domov pro seniory U Pramene Louny – obnova vnitřního vybavení a se 
zabezpečením vlastních zdrojů  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e   
podání žádosti o dotaci z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Domov pro seniory U Pramene 
Louny – obnova vnitřního vybavení“ o celkových předpokládaných nákladech  44.000.000 Kč  
2) s c h v a l u j e   
zajištění spolufinancování projektu z vlastních zdrojů Města Loun ve výši 25 % z celkových 
předpokládaných nákladů, tj. ve výši 11.000.000 Kč (částka zahrnuje povinnou spoluúčast žadatele o 
dotaci) 

- hlasování: pro 28  proti 0   zdrželo se 0 
 

   
 
 
 

P  Ř   E   S   T   Á   V   K   A 
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- Prošetření zodpovědnosti za neplatné odvolání u funkce ředitelky MŠ 
Fügnerova  (bod č. 10) 

01:40:27     

     Šabata - seznámení s obsahem materiálu, Rybák - nesouhlasné stanovisko s provedením 
odvolání ředitelky, kdy chyběly důvody, které ukládá školský zákon; dále poukázáno na chybějící 
stanovisko JUDr. Davida k odvolání ředitelky z funkce;také podána informace k vyjádření pí 
Svobodové (Krajský úřad ÚK) - viz podmínky školského zákona pro platné odvolání, Pehr - návrh na 
změnu usnesení - vypuštění části, uvedené k náhradě vzniklé škody, Csonka -  podána informace 
k nesouhlasu ve smyslu výše uvedeného vyjádření - hledání důvodů řešení k vymáhání vzniklé škody 
– dle prohlášení předloženy tyto návrhy na usnesení: 
 

- návrh usnesení ve smyslu výzvy k odstoupení starosty města (Šabata) a stávajících členů rady 
města (Bouda, Červa, Kurka, Kučera), kteří byli členy rady města a dne 19.09.2012 hlasovali pro 
odvolání M. Hajmové z funkce ředitelky MŠ a přijetí politické odpovědnosti za toto odvolání a vzdání 
se členství v radě města  
 
- hlasování o výzvě k odstoupení : 13 pro 0 proti 0 zdrželo se; 15 nehlasovalo                     
             (POZN.: Registrováno 28) 
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, nebyl 
přijat 
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- návrh usnesení na uplatnění práva na náhradu škody ve výši 1 450 000 Kč, případně dalších 
finančních souvisejících nároků ve smyslu § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, a 
to po odpovědných osobách, které dne 19.09.2012 neplatně rozhodli o odvolání ředitelky MŠ 
Fügnerova, kdy soud 1. i 2. stupně určil odvolání jako neplatné a konstatoval pochybení města Louny  
- hlasování o : 13 pro   0 proti  4 zdrželo se; 11 nehlasovalo  
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, nebyl 
přijat 

 

 
 
 
Kučera – podáno stanovisko k uvedené problematice, zohledněna situace a podmínkách, které vedly 
k rychlému řešení této situace k tomuto odvolání z funkce ředitelky; vyjádření k obdobnému 
rozhodování v kauze ROP Severozápad Zastupitelstvem Ústeckého kraje – konkrétně poukázáno na 
nepřipojení se k odpovědnosti členů zastupitelstva ÚK, kteří jsou současně členy zastupitelstva města 
Loun, v tomto srovnatelném případě, Rybák – vyjádření ke srovnání s rozhodováním zastupitelstva 
ÚK, kdy dle sdělení nejde o obdobný případ – rozhodnutí rady města Loun o odvolání je dané a 
příslušní členové rady města by měli přijmout odpovědnost za toto rozhodnutí, Csonka – trvající návrh 
na přijetí odpovědnosti v souladu se zákonem o obcích k vymáhání jednoznačně dané škody, která je 
daná špatným úředním postupem – rozhodnutím rady města, Šabata – podána informace o právním 
názoru k této problematice, Bečvářová – doporučení na vyvození důsledků k pochybení města Loun 
a tím respektování rozhodnutí soudu, Čermák M. – doplnění vyjádření ve smyslu chybějící 
odpovědnosti v předloženém materiálu za vzniklou výši škody a její následné vymáhání po 
odpovědných osobách, podáno vyjádření za klub ČSSD, nesouhlasný průběh, předcházející odvolání, 
neuvedeno v předmětném materiálu – uvedení příslušné osoby, která podala prvotní návrh na 
odvolání, podpoření  tohoto návrhu, odpovědná osoba za toto rozhodnutí a za náhradu tím vzniklé 
škody, Šabata – nelze jednoznačně vyšetřit – nedochází k naplnění zákonných důvodů pro uplatnění 
občansko-právní odpovědnosti za škodu či újmu, Csonka – podání přesného určení o pokynu 
směrem k právnímu zástupci MŠ Fügnerova, Šabata  
Bečvářová* - vyjádření k podjatosti a střetu zájmů při hlasování členů rady města (již uvedených)  
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- hlasování o původním návrhu s vypuštěním části k náhradě vzniklé škody:  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  7/2016     
 
Usnesení č. 7/2016 
Prošetření zodpovědnosti za neplatné odvolání z funkce ředitelky MŠ Fügnerova  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
předloženou Zprávu k prošetření zodpovědnosti za neplatné odvolání z funkce ředitelky MŠ 
Fügnerova 

- hlasování: pro 15  proti 10  zdrželo se 3 
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- Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2016  (bod č. 11) 02:25:10     
     Šabata, Kučera - seznámení s obsahem materiálu, Csonka - pobočka Konfederace politických 
vězňů - vznesen dotaz k počtu členů, Šabata - klesající počet lounských členů (do 10 členů), dle 
sdělení předsedy postupem času dojde k předání všech dokumentů do archivu v Lounech 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 8/2016      
 
Usnesení č. 8/2016 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2016  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2016 ze dne 18.01.2016 

- hlasování: pro 24   proti 0   zdrželo se 4 
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- Rozpočtové změny  (bod č. 12) 02:33:20     
     Šabata, Krameriusová - seznámení s obsahem materiálu, Rybák - dotaz k návrhu odkoupení 
souboru 21 fotografií, příjem ze vstupného na věž kostela - Krameriusová - příjem rozpočtu města, 
Šabata – jedná se o historické fotografie, které budou trvale umístěny v kulturním domě Zastávka  
 
Oznámení střetu zájmů: 
Červa - za TJ Lokomotiva Louny, oddíl bassebalu,  
Bouda, Chrobák - za TJ Stadion Louny,  
Hnátek - za Basket Academy Louny,  
Chovanec - za Kuželkářský klub Louny,  
Šabata - za ASK ELNA Počerady  
- hlasování se tito členové zastupitelstva města zúčastnili  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 9/2016      
 
Usnesení č. 9/2016 
Rozpočtové změny  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e  
doplnění bodu č. 4) usnesení ZM č. 77/2015 ze dne 14.12.2015: 
 
- účely dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 uvedené v 
předloženém materiálu „Návrh rozpočtu 2016“  na str. 150-158, kde jsou také uvedeny názvy subjektů 
a výše dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů  
 
- uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí výše uvedených dotací ve znění dle pravidel 
P12/2015 "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich využití" 
 
2) s c h v a l u j e  
- přijetí finančního daru ve výši 400.000 Kč od společnosti Aisan Industry Czech, s. r. o. se sídlem 
Průmyslová 2727, Louny, PSČ 440 01, IČO: 26198436, který bude využit na akci č. 9/2016 „Veřejné 
osvětlení u nových přístupových komunikací – průmyslová zóna jihovýchod“ 
 
- navýšení příspěvku na opravy a údržbu v roce 2016 Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p. 
o. a změnu závazného ukazatele pro rok 2016 o částku ve výši 11.000 Kč z důvodu vyplacení 
pojistného plnění za poškození střešní krytiny budovy mateřské školy v roce 2015 (původní rozpočet: 
1.738.500 Kč, rozpočet po změně: 1.749.500 Kč) 
 
- poskytnutí dotace paní Aleně Kačínové, Chelčického 1170, Louny, IČO: 67828931 ve výši 50.000 Kč 
na provozování prodejny potravin s doplňkovými službami, tj. na úhradu nákladů spojených s běžnou 
údržbou a drobnými opravami vypůjčené nemovitosti, s dodávkou energií, vodné a stočné, svoz 
odpadu v roce 2016 včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Loun dle předloženého návrhu 
 
- poskytnutí dotací jednotlivým sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv, dle 
programu na poskytnutí dotace z finančních prostředků sportovní komise na rok 2016 - Podpora 
činnosti sportovních organizací takto:  
 111 700 Kč Atletický sportovní klub ELNA Počerady, IČO: 44223579, z toho: 
                   - 21 700 Kč na činnost v roce 2016  
                   - 40 000 Kč na akci „Memoriál Karla Raise“ 
                   - 50 000 Kč na akci „European Handbike Circuit“ 
 52 800 Kč Basket Academy Louny, IČO: 01528190, z toho:  
                   - 37 800 Kč na činnost v roce 2016  
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                   - 15 000 Kč na akci „3x3 Tour Louny 2016“ 
 70 500 Kč Fotbalový klub SEKO Louny, z.s., IČO: 68298251, z toho: 
 - 59 200 Kč na činnost v roce 2016 
                   - 15 000 Kč na akci „Zimní turnaj mladších žáků Sittech Cup“  
 90 500 Kč HC Slovan Louny, IČO: 556823, z toho: 
                   - 77 500 Kč na činnost v roce 2016  
                   - 8 000 Kč na akci „Memoriál Milana Pihrta“ 
                   - 5 000 Kč na akci „Lounská bruslička“ 
 93 600 Kč Tělovýchovná jednota Stadión Louny, z.s., IČO: 44223714, z toho: 
                   - 33 600 Kč na činnost v roce 2016  
                   - 20 000 Kč na akci „Český pohár mládeže v závodech na silnici“ 
                   - 40 000 Kč na akci „Český pohár mládeže v cyklokrosu Toi Toi Cup“ 
115 000 Kč TJ Lokomotiva Louny, IČO: 00526193, z toho pro jednotlivé oddíly na činnost  
v roce 2016:  
 47 000 Kč - oddílu házená 
                    18 900 Kč - oddílu florbal 
                    10 600 Kč - oddílu karate 
                    13 000 Kč - oddílu baseball 
                    25 500 Kč - oddílu judo z toho: 20 500 Kč na činnost a 5 000 Kč na akci „Velká cena Loun 
v judu 2016“ 
57 000 Kč Veslařský klub Ohře Louny, IČO: 43226124, z toho:  
                   - 35 000 Kč na činnost v roce 2016  
                   - 22 000 Kč na akci „XXII. Veřejný halový triatlon“ 
3) s c h v a l u j e  
- odkoupení souboru 21 fotografií od MUDr. Zasadila v částce 35.000 Kč z finančních prostředků 
Kulturního fondu města Loun, které budou vytištěny UV tiskem na lehčený plast a budou omyvatelné 
 
- úhradu výdajů ve výši 46.706 Kč spojených s opravou dřevěných rohoží na ochozu věže kostela sv. 
Mikuláše z finančních prostředků Kulturního fondu města Loun 
 
4) s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 1/2016/ZM: 
 
- navýšení běžných výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3113 a snížení výdajů  
kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy ve výši 50.000 Kč na 
zpracování projektové žádosti o podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, prioritní osa PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání  
 
- navýšení běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3112 a snížení výdajů 
kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy ve výši 11.000 Kč z 
důvodu vyplacení pojistného plnění za poškození střešní krytiny střechy Mateřské školy speciální 
Louny 
 
- navýšení příjmů kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 3399 o dotaci z Euroregionu 
Krušnohoří určenou  ze Společného fondu malých projektů č. SN-CZ 2014-2020 na realizaci projektu 
č. 00009-CZ-26.10.2015 "Advent a zvyky v Krušnohoří" ve výši 204.386,23 Kč a navýšení běžných 
výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy ve stejné výši 
 
- navýšení kapitálových výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3631 o částku 400.000 Kč na akci  č. 
9/2016 „Veřejné osvětlení u nových přístupových komunikací – průmyslová zóna jihovýchod“ jako 
finanční spoluúčast společnosti Aisan Industry Czech, s.r.o. se sídlem Průmyslová 2727, Louny, PSČ 
440 01, IČO: 26198436 a ve stejné výši snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní 
správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy 
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- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 
3114 z běžných výdajů ve výši 55.000 Kč na kapitálové výdaje, a to na dofinancování akce "SZŠ 
Poděbradova 640, Louny – Stavební úpravy sociálního zařízení“ včetně technického a autorského 
dozoru 
 
- poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy  Fotbalovému klubu SEKO Louny, z. s., K 
Velodromu 1929, Louny, IČO: 68298251 ve výši 125.000 Kč z důvodu změny formy vyplacení 
finančních prostředků rozpočtovaných na kapitole 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 na 
opravy a údržbu Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka  
 
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 2212 z běžných 
výdajů ve výši 350.000 Kč na kapitálové výdaje na realizaci akce "Zasakovací drén a průleh v ul. 
Rybalkova, Louny" 
 
- navýšení kapitálových příjmů kapitoly 50 – Investice ODPA 0000  o získanou dotaci z Fondu vodního 
hospodářství Ústeckého kraje na realizaci akce č. 1/2015 „Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod“ 
ve výši 2.079.000 Kč s tím, že ve stejné částce budou navýšeny kapitálové výdaje kapitoly 50 – 
Investice takto: 
ODPA 2219  +472.640 Kč na dofinancování projektové dokumentace akce „Cyklostezka Louny – 
Černčice“ (222.640 Kč) a na zpracování podkladů nutných pro podání žádosti o dotaci na akci 
"Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimirská" (250.000 Kč) 
ODPA 6171  +1.606.360 Kč Rezerva kapitálových výdajů 
 
 - navýšení kapitálových příjmů kapitoly 50 – Investice ODPA 0000 ve výši 5.217.691,04 Kč                 
a běžných příjmů kapitoly 51 – Opravy a udržování ODPA 0000 ve výši 2.367,72 Kč  o získanou 
dotaci z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci akce 
č. 2/2015 „MZS – rekonstrukce střechy a obvodového pláště“ s tím, že v celkové výši 5.220.058,76 Kč 
budou navýšeny kapitálové výdaje kapitoly 50 – Investice ODPA 6171 Rezerva kapitálových výdajů 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 prostředky komise pro 
otevřenou radnici RM a navýšení běžných výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6171 ve výši 
8.000 Kč na zpracování podkladů pro výběrové řízení na vytvoření webové prezentace města Loun 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa z 
ODPA 6171 nespecifikované rezervy finančních prostředků finančního výboru ZM na ODPA 3429 ve 
výši 20.000 Kč z důvodu poskytnutí dotace Konfederaci politických vězňů České republiky 
 
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3114 ve výši 
3.273 Kč z důvodu úpravy rozpočtu dle skutečné výše vyměřeného nájemného pro Speciální základní 
školu, Louny, Poděbradova 640, p. o. na rok 2016 na 1.094.383 Kč  
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3114 ve výši 69.300 Kč z 
důvodu úpravy výše rozpočtu skutečných finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2015 určených 
na opravy a údržbu budovy Speciální základní školy, Louny, Poděbradova 640, p. o. a ve stejné výši 
navýšení běžných výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3639 na opravu vřídelní nádoby 
pramenu Luna a zpracování geofyzikálního průzkumu západního okraje Mírového náměstí 
  
- snížení běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3121 ve výši 3.791 Kč z 
důvodu úpravy výše rozpočtu skutečných finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2015 určených 
na opravy a údržbu budovy Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p. o. a ve stejné 
výši navýšení běžných výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 2223 na úhradu výdajů spojených s 
provozem mobilního radaru 
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- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 17 - Městská policie ODPA 5311 o přeplatek na zálohách 
na dodávku plynu za rok 2015 ve výši 22.138 Kč 
 
- navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 a navýšení běžných výdajů kapitoly 41 - 
Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy o rozdíl mezi rozpočtovanou dotací 
na výkon státní správy v působnosti obcí a skutečně schválenou dotací, a to ve výši 101.200 Kč 
 
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 2219 z běžných 
na kapitálové výdaje ve výši 54.000 Kč na úpravu projektové dokumentace na realizaci stavby 
„Rekonstrukce podchodu v ul. Vladimirská, Louny" a  „Oprava chodníku na nám. Benedikta Rejta č.p. 
2298 – 2269“ 
  
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 – Správa majetku ODPA 3631 z běžných 
na kapitálové výdaje ve výši 149.000 Kč na zpracování projektové dokumentace na realizaci akcí 
„Rozšíření VO v ul. Rybalkova, Louny“ a „Rozšíření VO na výstavišti, Louny“ 
  
- navýšení běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované 
rezervy Kulturního fondu města Loun o prostředky uspořené v letech minulých ve výši 2.163.000 Kč s 
tím, že ve stejné výši bude zvýšeno financování (schodek rozpočtu města) 
 
- navýšení kapitálových příjmů a výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3631 z důvodu přijetí finančního 
daru od společnosti NACHI Czech s.r.o. ve výši 40.000 Kč jako finanční spoluúčast na realizaci akce 
č. 9/2016 „Veřejné osvětlení u nových přístupových komunikací – průmyslová zóna jihovýchod“ 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa 
nespecifikované rezervy prostředků Kulturního fondu města Loun ODPA 6171 na ODPA  3319 -  ve 
výši 35.000 Kč z důvodu  odkoupení souboru 21 fotografií od MUDr. Zasadila 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa nespecifikované rezervy prostředků 
Kulturního fondu města Loun ODPA 6171 ve výši 46.706 Kč a ve stejné výši navýšení běžných výdajů 
kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3322 na opravu dřevěných rohoží na ochozu věže kostela sv. 
Mikuláše 
5) p o v ě řu j e  
Radu města Loun 
 
- rozhodovat o poskytnutí dotací z fondů zřízených zastupitelstvem města Loun (Kulturní fond města 
Loun, Fond pro sport a Fond pro sociální věci a zdravotnictví) do výše 50.000 Kč  
 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů k 
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa 
nespecifikovaných rezerv fondů ODPA 6171 z důvodu vyplacení  dotací schválených radou města 
Loun z prostředků fondů zřízených zastupitelstvem města Loun (Kulturní fond města Loun, Fond pro 
sport a Fond pro sociální věci a zdravotnictví) do výše 50.000 Kč 
 
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 50 - Investice z  kapitálové rezervy na 
kapitálové výdaje určené na dofinancování akce č. 2/2016 „Nečichy – rekonstrukce jednotné 
kanalizace“ (rozdíl mezi schváleným rozpočtem 2016 a výší ceny vzešlé z výběrového řízení) a dále 
na úhradu výdajů vyvolaných z důvodu podání žádostí o dotace na realizaci akcí uvedených v Plánu 
investic pro rok 2016 a podmíněných získáním dotace 
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6) b e r e  n a  v ěd o m í  
informaci o rozpočtových opatřeních č.18/2015/RM, 1-3/2016/RM schválených radou města v souladu 
s usnesením ZM č. 77/2015 

- hlasování: pro 24  proti 1   zdrželo se 3 
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- Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2015 a 1/2016  (bod č. 13) 02:41:07     
     Šabata, Zíval - seznámení s obsahem zápisu, Čermák J. - návrh na doplnění usnesení ve věci 
vyžádání si písemného stanoviska MŠMT k výchovnému vzdělávacímu programu Pedagogika M. 
Montessori na MŠ a ZŠ zřizovaných městem Louny - v návaznosti na vznik občanské aktivity spojené 
s Montessori - alternativním výchovně-vzdělávacím programem 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  10/2016     
 
 
Usnesení č. 10/2016 
Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2015 a 1/2016  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ěd o m í  
zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2015 ze dne 02.12.2015 a č. 1/2016 ze dne 06.01.2016 
2) u k l á d á 
radě města, vyžádat si písemné stanovisko MŠMT k výchovnému vzdělávacímu programu 
Pedagogika M. Montessori na MŠ a ZŠ zřizovaných městem Louny 
T: 31.03.2016 

- hlasování: pro 25  proti 0   zdrželo se 2 
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Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zastupitelstvo města v 19:30 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: 
ZM – zastupitelstvo města  
UZM – usnesení zastupitelstva města 
IR – investiční rozpočet  
URM- usnesení rady města 
IČ – identifikační číslo  
ODPA – oddíl paragrafu  
SÚaŽP – stavební úřad a životní prostředí  
GP – geometrický plán 
IA – investiční akce  
EO – ekonomický odbor  
OSM – odbor správy majetku  
SSZML – Správa sportovních zařízení města Loun 
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury  
MŠ – mateřská škola 
ZŠ – základní škola 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ÚK – Ústecký kraj  

 
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.  
 
 
 
 
 
 


