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Z á p i s 
z 11. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 18.4.2016 

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: 
Ondřej Soukup 
Mgr. Milan Chrobák       
 
Pozdní příchod omluvil: 
 
 
Dřívější odchod omluvil: 
Miloš Chovanec  
 
 

Zapisovatelkou jednání určil pí Lenku Rubešovou, pracovnici kanceláře úřadu. 
Ověřovateli zápisu jmenoval tyto členy zastupitelstva města  
- Mgr. Jakub Hnátek 
- Drahomír Faix  
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení ZM – UZM č. 84/2015, 10/2016 
 předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta  
3. Připomínky a podněty členů ZM a občanů 
4. Návrh na zvolení přísedících okresního soudu – URM č. 85/2016 
 předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta 
Majetkové záležitosti – předkládá Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM  
5. Převod staveb vojenského betonového opevnění na pozemcích p.č. 3100/39, p.č.3052/8 v k.ú. 
Louny – URM č. 87/2016 
6. Prodej pozemků p.č. 3611/2 a 3611/7 v k.ú. Louny – URM č. 92/2016 
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 24.05.2004 – ČR-ÚZSVM – URM č. 

113/2016 
8. Darování pozemků p.č. 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, st. 57 s budovou márnice v k.ú. Brloh – 
Římskokatolická farnost Cítoliby, Beneše z Loun 136, 440 01 Louny – URM č. 124/2016 
9. Zápis z jednání Finančního výboru ZM č.2/2016 – URM č. 125/2016 
 předkládá: Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM  
Finanční záležitosti – předkládá Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO  
10. Rozpočtové změny – URM č. 81, 98, 108, 117, 118, 120, 126, 131/2016  
11. Odpis pohledávek – URM č. 80/2016 
12. Vyřazení nemovitého majetku města – URM č. 107/2016 
13. Žádost o změnu předmětu jištění zápůjčky – URM č. 127/2016 
14. Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2016 a č. 3/2016 – URM č. 115/2016 
 předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru ZM 
15. Z á v ě r 
             
- 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     
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- Kontrola plnění usnesení ZM  (bod č. 2) 16:35     
     Šabata, Čermák J. - seznámení s obsahem materiálu, vč. doplnění o stanovisko MŠMT k 
projektu Montessori s vysvětlením; podána informace o trvajících usnesení ZM, Kurka -  UZM č. 
84/2015 vzhledem k dalšímu vývoji uvedeného usnesení vznesen návrh na usnesení ve smyslu 
pokračování v realizaci přípravných prací úprav piazzety Vrchlického divadla a předložit 
harmonogram přípravných prací včetně ceny za projektovou dokumentaci I. etapy a studie                
II. etapy – okolí Vrchlického divadla s tím, že poté bude dořešena licenční smlouva, která bude 
předložena k odsouhlasení zastupitelstvu města, s termínem do 06.06.2016; Csonka - 
poděkování za zpracování materiálu OSM k ul. Říční v Lounech  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 11/2016      
 
 
Usnesení č. 11/2016 
Kontrola plnění usnesení ZM  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e   n a   v ě d o m í  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města 

- hlasování: pro 27  proti 0   zdrželo se 0 

 

        

 
2) u k l á d á  
radě města pokračovat v realizaci přípravných prací úprav piazzety Vrchlického divadla a 
předložit harmonogram přípravných prací, včetně ceny za projektovou dokumentaci I. etapy a 
studie II. etapy – okolí Vrchlického divadla s tím, že poté bude dořešena licenční smlouva, která 
bude předložena k odsouhlasení zastupitelstvu města 
T: 06.06.2016 

- hlasování: pro 22  proti 0   zdrželo se 5 
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- Připomínky a podněty členů ZM a občanů  (bod č. 3)      
 

Bečvářová - vznesena opětovně připomínka k udělení výjimky pro zakázku na zpracování 
Strategického plánu a analýzy provozních výdajů města a městských organizací.., 
nestandardním řešením udělena výjimka pro konkrétního zhotovitele, předložen návrh na 
usnesení ve smyslu zrušení výjimky a řádné vysoutěžení této služby, Čapková – výjimka 
udělena rozhodnutím rady města, jednalo se o zakázku malého rozsahu nepodléhající zákonu o 
veřejných zakázkách, v současné době jsou příslušné smlouvy uzavřeny, podepsány a na 
zpracování strategického plánu se pracuje, Janda – návrh předložen bez podkladů 
s nedostatečným předstihem, neúčast při tomto hlasování, Csonka – podáno vyjádření 
k předmětné zakázce a k vyhlášení výběrového řízení, Šabata – zakázka na strategický plán 
řádně vyhlášena, zrušena před uzavřením, vybrán zhotovitel nejen strategického plánu, ale i 
kontrolu výdajové stránky ve vztahu ke strategickému plánu, Bečvářová – podáno doplnění 
k předloženému návrhu  
- hlasování – řádné vysoutěžení výše uvedené zakázky (návrh Bečvářová):  12 pro   0 proti               
4 zdrželo se     Registrováno 27 
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., nebyl přijat 

 

 
 
 
Zíval - podána informace o zvyšující se bezpečnostní problematice a porušování vyhlášky o 
požívání alkoholu v prostoru Tyršova nám. a nám. Zschopau. K tomuto návrhu se připojili další 
zastupitelé Csonka, Kučera - Podán návrh na usnesení; Baláš – podáno vysvětlení k této situaci 
na Tyršově nám. a nám. Zschopau, Csonka  
 
Csonka – vzneseny připomínky k provozu a omezení služeb v lounské plavecké hale a ke 
zvyšujícímu se nepořádku u odpadních nádob ve městě; dále vznesen dotaz k čerpání dotací, 
vztahující se ke konkrétnímu vyhlášenému programu, Čapková – podáno vyjádření 
k problematice odpadů; podán návrh na usnesení ve věci projednávání přestupků, Šabata – 
existence dvojího výkladu pro řešení přestupků, bude prověřeno a nastaven jednotný způsob,  
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Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 12/2016      
 
Usnesení č. 12/2016 
Systémové řešení ve věci projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv 
uzavřených se spádovými obcemi  
 
Zastupitelstvo města 
u k l á d á 
starostovi města, aby na nejbližším jednání bezpečnostní rady města nastavil systémové 
řešení ve věci projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv uzavřených se 
spádovými obcemi 
T: 31.05.2016 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 3 
 

    
 
 
Kučera – vznesen návrh na častější účast strážníků v problematických lokalitách, podán návrh 
na usnesení   
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 13/2016   
    
Usnesení č. 13/2016 
Bezpečnostní situace v Lounech  
 
Zastupitelstvo města 
u k l  á d á 
starostovi města, aby neprodleně řešil bezpečnostní situaci na Tyršově nám. a nám. Zschopau 
v Lounech  
T: 30.04.2016 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 1 
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Rybák - podána informace o konání akce na lounském výstavišti 11.06.2016 – VIII. Den 
záchranářů Ústeckého kraje; vznesen dotaz k postoji vedení města k zapojení do projektu 
ZDRAVÉ MĚSTO, Šabata – možnost zapojení projednáváno radou města, kterou nebyl návrh 
schválen, Čermák – doplnění důvodu neschválení  
Tyl - vyjádření k bodu č. 12, konkrétně ke hřišti u Zahradního města v Lounech a dotaz k 
vybavení dětských hřišť – prvky dětských hřišť jsou vybírány na základě doporučení komise pro 
rodinu RM a písemnou odpověď k druhému dotazu zpracuje odbor správy majetku  
 
Holub (z řad občanů) - podána připomínka k pozdnímu zveřejňování usnesení rady města; 
dále k opadávající omítce budovy Městské knihovny v Lounech  
Bartoň (z řad občanů) - podána informace o proběhlém úklidu břehu řeky Ohře, jeho organizaci 
a žalostném stavu stezky v ul. Pod Šancemi a množství nepořádku v jejím okolí, Šabata – 
problematika znečišťování okolí mimo značenou stezku je řešena se zástupci Povodí Ohře 
Hampl (z řad občanů) - zástupce spolku Loutkářů, podána informace o fungování spolku  
Švestka (z řad občanů) – člen osadního výboru Brloh, příspěvek k prodeji pozemku v roce 
2008; příspěvek k autobusovému víkendovému spojení Louny- Brloh     
Csonka – reakce na vystoupení zástupce spolku Loutkářů s ohledem na havárii v objektu 
Loutkového divadla, dotaz k pojištění budovy, Šabata – budova pojištěna, v řešení tato událost  
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- Návrh na zvolení přísedících okresního soudu  (bod č. 4) 17:45     
     Šabata, Čermák - seznámení s obsahem materiálu, Limberková a Maršál (navrhovaní 
přísedící okresního soudu) - osobní představení, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 14/2016      
 
Usnesení č. 14/2016 
Návrh na zvolení přísedících okresního soudu  
 
Zastupitelstvo města 
v o l í  
paní Ing. Bc. Miroslavu Limberkovou a pana Luboše Maršála do funkce přísedících Okresního 
soudu v Lounech pro funkční období do 18.04.2020 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 0 
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- Převod staveb vojenského betonového opevnění na pozemcích p.č. 
3100/39, p.č.3052/8 v k.ú. Louny  (bod č. 5) 

17:56     

     Šabata, Sunkovská (OSM) - seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 15/2016    
 
Usnesení č. 15/2016 
Převod staveb vojenského betonového opevnění na pozemcích p.č. 3100/39, p.č. 3052/8 v 
k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
podání žádosti o bezúplatný převod staveb vojenského betonového opevnění stojících na 
pozemku p.č. 3100/39 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, p.č. 3052/8 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a p.č. 199/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, 
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Louny, na LV č. 361 pro obec a k.ú. Louny, z vlastnictví ČR – Ministerstvo obrany, 
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany, Agentura pro hospodaření s nemovitým 
majetkem MO – Odbor územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Staré město, 110 05 
Praha, do vlastnictví Města Louny 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 0 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P Ř E S T Á V K A  
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- Prodej pozemků p.č. 3611/2 a 3611/7 v k.ú. Louny  (bod č. 6) 18:20     
     Šabata, Sunkovská (OSM) - seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Sunkovská (OSM) - 
změna stylizace návrhu usnesení, neměnící význam - schvaluje neodprodat za neschvaluje 
prodej, Pehr, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 16/2016       
 
Usnesení č. 16/2016 
Prodej pozemků p.č. 3611/2 a 3611/7 v k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e  
prodej pozemků p.č. 3611/2 orná půda o výměře 28 m2,  a p.č. 3611/7 orná půda                  o 
výměře 9 m2, zapsaných 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 Jaroslava Denka, Louny 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 2 
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- Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 24.05.2004 – ČR-
ÚZSVM  (bod č. 7) 

18:23     

     Šabata, Sunkovská (OSM) - seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  17/2016     
 
Usnesení č. 17/2016 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 24.05.2004 – ČR-ÚZSVM  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Louny uzavřené 
dne 24.05.2004 mezi  ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a Městem Louny, jehož 
předmětem je doplnění smlouvy v čl. V odst. 3, včetně doložky, ve znění dle předloženého 
návrhu 

- hlasování: pro  26      proti 0   zdrželo se 0 
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- Darování pozemků p.č. 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, st. 57 s budovou márnice 
v k.ú. Brloh – Římskokatolická farnost Cítoliby, Beneše z Loun 136, 440 01 
Louny  (bod č. 8) 

18:25     

     Šabata, Sunkovská (OSM) - seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Pehr - vznesen 
protinávrh k přijetí předmětné nabídky daru, Kučera -  vznesena podpora ze strany zástupců 
TOP 09, Sunkovská (OSM), Pehr, Čermák - podána informace o havarijním stavu márnice v 
prostoru předmětného hřbitova - důvod pro nesouhlasné stanovisko, Pehr - prostor a vše 
předmětné příslušného hřbitova využíváno městem Louny, proto mj. důvod pro vznesení 
protinávrhu k navrženému, Kučera, Šabata   
- hlasování - Protinávrh (Pehr) - 6 pro    2 proti   18 zdrželo se   Registrováno 26 
 Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., nebyl přijat 

 

  
 

- hlasování - Původní návrh - 13 pro    5 proti   8 zdrželo se    Registrováno 26 
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., nebyl přijat 

 

  
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení a odkládá materiál bez usnesení.  
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- Zápis z jednání Finančního výboru ZM č. 2/2016  (bod č. 9) 18:42     
    Šabata, Kučera - seznámení s obsahem materiálu, Zíval - vznesena připomínka k 
nepodepsanému předloženému zápisu z jednání finančního výboru,  Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 18/2016     
 
Usnesení č. 18/2016 
Zápis z jednání Finančního výboru ZM č. 2/2016  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2016 ze dne 21.03.2016 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 0 
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- Rozpočtové změny  (bod č. 10) 18:46     
   Šabata, Krameriusová (EO) - seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
Janda, Kleinová, Hons, Bouda, Červa, Hnátek, Šabata, Chaloupek - oznámili střet zájmů, 
hlasování se zúčastnili  
Tyl - vznesena připomínka k nedostatečné podpoře Atletického klubu při ZŠ Prokopa Holého ze 
strany města, z fondu pro sport, jehož finanční rozdělení navrhuje sportovní komise, Šabata - 
reakce ve smyslu finanční podpory tomuto klubu, na základě doporučení komise, schválené 
radou města, Tyl - žádost o písemné stanovisko k tomuto doporučení komise, Šabata, Csonka 
- budoucí řešení příjmů v návaznosti na úpravu zákona o hazardu, Kučera - podáno vysvětlení k 
možnému budoucímu řešení této oblasti, budoucí řešení rozsahu existence heren na území 
města Louny, a další  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.   19/2016  
 
Usnesení č. 19/2016 
Rozpočtové změny  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e  
dle pravidel RM č. P12/2015 „pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití“ a dle vyhlášeného dotačního programu „Program na poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Louny na rok 2016 z prostředků kulturní komise Rady města“ poskytnutí dotace            a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy takto: 
 
30 000 Kč   Spolek loutkářů v Lounech, IČ 14866587, Louny 
                    na činnost Spolku loutkářů v Lounech 
2) s c h v a l u j e  
dle pravidel RM č. P12/2015 „pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití“ a dle vyhlášeného dotačního programu „Program na poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Louny na rok 2016 z prostředků kulturního fondu“  poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv jednotlivým organizacím takto: 
11 000 Kč   Pomoc bližnímu, IČ 71174206, Krátká 1427, Louny, z toho: 
                    - 10 000 Kč na „Mezinárodní den seniorů“  
                    - 1 000 Kč na akci „Křesadlo“ 
10 000 Kč   Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech,  
                    IČ 64018792 Jakoubkova 1533, Louny, z toho: 
                    - 7 000 Kč na „Noc kostelů 2016“  
                    - 1 000 Kč na „Adventní koncert – Pod vánoční hvězdou“ 
                    - 2 000 Kč na přednášku „Církev a společnost v době Karla IV.“ 
30 000 Kč   Spolek loutkářů v Lounech, IČ 14866587, Louny 
                    na divadelní přehlídku „Raškovy Louny“ 
50 000 Kč   ZoomX, o. s., IČ 26649390, Na Valích 423, Louny 
                    na videodokumenty „Lounští rodáci“ 
50 000 Kč   Kvítek Louny, z.s., IČ 04849604, Přemyslovců 2011, Louny 
                    na „Mezinárodní festival pěveckých sborů – České středohoří 2016 + 40 let  
                    vzniku sboru Kvítek Louny" 
140 000 Kč  Eva Kleinová, Louny, z toho: 
                    - 100 000 Kč na projekt „Naše hudba našim dětem“ 
                    - 40 000 Kč na „Malý koncert velkého Kleina“ 
80 000 Kč   Oblastní muzeum v Lounech, p.o., IČ 00360716, Pivovarská 28, Louny 
                    na výstavu „Poklady Karla IV.“ 
3) s c h v a l u j e  
dle pravidel RM č. P12/2015 „pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití“ a dle vyhlášeného dotačního programu „Program na poskytnutí dotace z rozpočtu města 
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Louny na rok 2016 z prostředků kulturního fondu na investice a opravy v oblasti kultury“  
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s tím, že výše dotace může  činit max. 70 % 
částky stanovené výběrovým řízením: 
246 216 Kč  Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech, 
 Jakoubkova 1533, IČ 64018792, Louny, z toho: 
                   - 146 216 Kč na opravu varhan v kostele Církve československé husitské  
                   - 100 000 Kč na výměnu oken ve farní budově – č.p. 662 na rohu ulice  
 Táboritské a ulice Na Valích 
  
145 500 Kč Tělocvičná jednota SOKOL Louny, IČ 00556149, Osvoboditelů 638, Louny 
                    na opravu fasády 
4) s c h v a l u j e  
- využití finančních prostředků z Kulturního fondu města Loun ve výši 15 000 Kč na uspořádání 
koncertu v kostele sv. Mikuláše v Lounech 
 
- nákup 25 kusů knihy Jakoubek z Vřesovic. Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad 
severozápadními Čechami, autora Jana Boukala v celkové hodnotě 7 000 Kč z volných 
finančních prostředků Kulturního fondu města Loun na reprezentační účely vedení města, které 
budou poskytovány formou věcného daru 
 
- využití finančních prostředků ve výši 6 000 Kč z volných prostředků Kulturního fondu města 
Loun za texty o lounských osobnostech na webové stránky Městského informačního centra, 
které budou hrazeny  PhDr. Roedlovi  na základě dohody o provedení práce 
5) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotací na činnost jednotlivým sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních 
smluv, dle programu na poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport - Podpora 
činnosti sportovních organizací takto:  
53 700 Kč      Atletický sportovní klub ELNA Počerady, IČ 44223579, z toho:  
                     - 38 700 Kč na činnost v roce 2016 
                       - 15 000 Kč na akci „Jarní přespolní běh – Memoriál Lucky Náprstkové“ 
67 800 Kč     „Basket Academy Louny“, IČ 01528190, z toho:  
                       - 47 800 Kč na činnost v roce 2016  
                       - 20 000 Kč na akci „3x3 Tour Louny 2016“ 
111 100 Kč    Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s., IČ 68298251 
142 000 Kč    HC Slovan Louny, IČ 556823, z toho: 

- 132 000 Kč na činnost v roce 2016  
                       - 10 000 Kč na akci „Memoriál Milana Pihrta“ 
65 800 Kč      Juniorský Fitness Klub, z.s., IČ 26543567, z toho:  
                       - 45 800 Kč na činnost v roce 2016 

  - 20 000 Kč na akci „Sportovní Aerobik pro 3. VT a 2. VT“ 
54 000 Kč      Karatedó Steklý, z.s., IČ 66102014 
54 300 Kč      Plavecká škola PROSEN Louny, IČ 26590026, z toho: 
                        - 39 300 Kč na činnost v roce 2016 
   - 15 000 Kč na akci „Lounský pohár Luna“ 
39 400 Kč      Shotokan karate club Louny, IČ 26991594, z toho:  
                        - 19 400 Kč na činnost v roce 2016  
                       - 20 000 Kč na akci „Memoriál Miroslava Šianského“ 
43 800 Kč Společnost českých střelců Louny, IČ 60275405, z toho:  
                        - 28 800 Kč na činnost v roce 2016  
                        - 15 000 Kč na akci „Soubojové hry České republiky“ 
54 100 Kč      Tenisový klub Louny, IČ 41324595, z toho:  
   - 44 100 Kč na činnost v roce 2016  
                       - 10 000 Kč na akci „II. liga“ 
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43 700 Kč      Tělocvičná jednota SOKOL Louny, IČ 00556149, z toho: 
                       - 33 700 Kč na činnost v roce 2016  
                      - 10 000 Kč na akci „Běh naděje“ 
56 600 Kč      Tělovýchovná jednota Stadión Louny IČ 44223714, z toho: 
                       - 31 600 Kč na činnost v roce 2016  
                       - 25 000 Kč na akci „Český pohár mládeže v závodech na silnici“ 
194 800 Kč TJ Lokomotiva Louny, IČ 00526193, z toho pro jednotlivé oddíly na činnost  
                       v roce 2016:  
                        66 200 Kč - oddílu házená 
                        35 800 Kč - oddílu florbal z toho: 32 800 Kč na činnost a 3 000 Kč na akci        
                        „Superliga v Lounech“ 
                        16 600 Kč - oddílu karate 
                        30 600 Kč - oddílu baseball z toho: 20 600 Kč na činnost a 10 000 Kč na akci  
                        „Interliga žáků (U11) v coach pitchi“ 
                        38 600 Kč - oddílu judo z toho: 33 600 Kč na činnost a 5 000 Kč na akci  
                        „Velká cena Loun v judu 2016“ 
                        7 000 Kč - oddílu Klubu českých turistů na akci „Dětský den na Červeňáku“ 
66 500 Kč       Veslařský klub Ohře Louny, IČ 43226124, z toho:  
                        - 36 500 Kč na činnost v roce 2016  
                        - 30 000 Kč na akci „XXII. Veřejný halový triatlon“ 
 
6) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotací jednotlivým sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv, dle 
programu pro poskytnutí dotací z prostředků Fondu pro sport – Podpora investic a oprav                 
v oblasti sportu takto:  
„Basket Academy Louny“, IČ 01528190 – dotace na pořízení mechanismu pro plynulou 
regulaci výšky basketbalových desek a speciálních basketbalových desek ve výši 70 %               
z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální výše bude 72 000 Kč 
Fotbalový klub SEKO Louny z.s., IČ 68298251 – dotace na obložení stěn a položení nové 
podlahové krytiny v buňkách pro mládež v celkové maximální výši 150 000 Kč a dotace na 
regeneraci trávníku v celkové maximální výši 60 000 Kč 
Jezdecký klub Bon Equi Club Louny, z.s., IČ 60275677 – dotace na zateplení objektu na 
pozemku p.č. 3864/1 ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její 
maximální výše bude 254 100 Kč 
Společnost českých střelců Louny, IČ 60275405 – dotace na opravu dopadové stěny                
a výstavbu druhé dopadové bezpečnostní stěny střelnice Chlum v celkové maximální výši 220 
000 Kč 
Tenisový klub Louny, IČ 41324595 – dotace na zateplení pláště tenisové haly ve výši 70 % z 
částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální výše bude 590 000 Kč 
Tělocvičná jednota SOKOL Louny, IČ 00556149 – dotace na obměnu ozvučovací techniky v 
tělocvičně Sokolovny ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její 
maximální výše bude 35 000 Kč 
Tělovýchovná jednota Stadión Louny, IČ 44223714 – dotace na výměnu oken a dveří budovy 
na velodromu (p.p.č. 4083/23) ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její 
maximální výše bude 217 000 Kč  
TJ Lokomotiva Louny, IČ 00526193 – dotace na rekonstrukci montovaného domku u Ejemovy 
chaty na Červeňáku ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální 
výše bude 201 000 Kč 
7) s c h v a l u j e  
návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavírána s organizacemi (registrovanými                  
soc. službami), které žádají v souladu s vyhlášeným programem v rámci vyrovnávací platby pro 
sociální služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, a to dle 
předloženého návrhu 
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8) s c h v a l u j e  
- prominutí odvodu za pozdní vyúčtování poskytnuté organizaci Návraty – centrum sociálních 
služeb, z.s., Pod Nemocnicí 2503, Louny, IČ 26595249 ve výši 62 145 Kč 
 
- prominutí odvodu za využití dotace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská 
organizace pro Ústecký kraj, K. H. Borovského 1853, Most, IČ 70942412 na mzdy ve výši 141 
877 Kč 
9) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv v souvislosti s vyhlášeným dotačním 
programem: „Podpora sociálních služeb“ z rozpočtu města Loun 2016 v rámci vyrovnávací 
platby pro sociální služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018 (úroveň 
1),  finanční prostředky budou použity z Fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
 
72 000 Kč     Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého  
                      kraje, Most, IČ 70942412, K. H. Borovského 1853, Most, z toho:  
                      - 25 000 Kč na sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené, na mzdové  
                      a provozní náklady 
                     - 47 000 Kč na tlumočnické služby pro sluchově postižené, na mzdové a  
                      provozní náklady 
10) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv dle Pravidel P 12/2015 z Programu na 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Louny na rok 2016 z finančních prostředků sociální                
a bytové komise RM Loun, Název programu: Podpora svépomocných a volnočasových aktivit v 
sociální oblasti takto:  
 
53 244 Kč       Pomoc bližnímu, IČ 71174206, Louny, Krátká 1427, z toho: 
                        - 9 561 Kč na úhradu autobusové dopravy, na zájezd do Litomyšle 
                        - 9 561 Kč na úhradu autobusové dopravy, na poznávací zájezd po Čechách 
                        - 14 561 Kč na bowling, dopravu a na zakoupení rekvizit 
                        - 19 561 Kč na částečnou úhradu autobusové dopravy, zájezd Morava, Vídeň 
 
6 568 Kč Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., IČ 27043797, Louny,   

Rakovnická 2502 na zájezd do Prahy 
 
 
11) s c h v a l u j e  
poskytnutí individuální dotace z prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy  
46 000 Kč       Pomoc bližnímu, IČ 71174206, Louny, Krátká 1427 na částečnou úhradu  
                        nájemného včetně energií 
12) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv v souvislosti s vyhlášeným dotačním 
programem: „Podpora sociálních služeb“ z rozpočtu města Loun 2016 v rámci vyrovnávací 
platby pro sociální služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018 (úroveň 
1), finanční prostředky budou použity z Fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
 
75 000 Kč       Romano jasnica, spolek, IČ 68974922, Fügnerova 282/11, Trmice  
                        na mzdy, odvody, kancelářské potřeby, pohonné hmoty, nájemné, cestovní                  
                        náklady, úhrada telekomunikačních služeb 
 
125 800 Kč     Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., IČ 27043797, 
                        Louny, Rakovnická 2502 z toho:  

- 35 000 Kč na podporu odborného sociálního poradenství, na materiálové             
a nemateriálové náklady 
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                       - 30 000 Kč na podporu pečovatelské služby, na materiálové a nemateriálové  
                       náklady 
   - 33 800 Kč na podporu osobní asistence, na materiálové a nemateriálové  
                       náklady 
                       - 27 000 Kč na podporu odlehčovací služby, nemateriálové náklady (nájem,  
                       telefon, internet, školení) 
               
92 500 Kč       Vavřinec, z.s., IČ 01539353, Tuchořice 133 z toho:   
                       - 47 500 Kč  na sociálně aktivizační služby, nájem kanceláře, mzdy pracovníků  
                       - 45 000 Kč na terénní programy, na mzdy pracovníků 
 
62 500 Kč      Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace  
                       Louny, IČ 64018539, Louny, Pod Nemocnicí 2503 z toho:  
                      - 25 000 Kč na odborné sociální poradenství, na úhradu nájmu a  
                      ekonomických služeb 
                      - 37 500 Kč na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně  
                      znevýhodněné, na nákup šicího stroje, keramické pece, kancelářských potřeb  
                      a kreativního materiálu 
13) s c h v a l u j e  
- poskytnutí dotace Mostu k naději, z. s.,  Petra Jilemnického 1929/9, Louny, IČ 63125137 ve 
výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu při realizaci činností             
K-centra Žatec, tj. na úhradu osobních nákladů, materiálových nákladů a nákladů spojených s 
užíváním prostor pro provozování K-centra Žatec, zejména na úhradu dodávky elektrické 
energie, vody, plynu, vytápění, odvod odpadních vod, odvoz a likvidaci tuhého odpadu,  údržbu 
objektu a drobné opravy, telekomunikační služby, služby daňového poradce a vedení účetnictví, 
nájemné a cestovné včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace           z 
rozpočtu města Loun dle předloženého návrhu  
 
- poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Louny, Mírové náměstí 129, 
Louny, IČ 00426113 ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s  provozováním 
Azylového domu pro muže, Blahoslavova ul. 2635, Louny, tj. na úhradu osobních nákladů, 
materiálových nákladů, nákladů spojených s užíváním prostor pro provozování azylového domu 
pro muže, zejména na úhradu dodávky elektrické energie, vody, plynu, vytápění, odvod 
odpadních vod, odvoz a likvidaci tuhého odpadu,  údržbu objektu a drobné opravy, 
telekomunikační služby, služby daňového poradce a vedení účetnictví, nájemné a cestovné 
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  z rozpočtu města Loun dle 
předloženého návrhu 
 
14) s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 2/2016/ZM: 
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 3399                     
ve výši 34 500 Kč na zajištění akce 1. PLES MĚSTA LOUN 
 
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3421            
z běžných výdajů na kapitálové ve výši 300 000 Kč na nákup a zabudování nových herních 
prvků na dětská hřiště 
 
- navýšení kapitálových příjmů a výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3631 z důvodu přijetí 
finančního daru od společnosti Takada Industries Czech Republic, s.r.o. ve výši 55 000 Kč jako 
finanční spoluúčast na realizaci akce č. 9/2016 „Veřejné osvětlení u nových přístupových 
komunikací – průmyslová zóna jihovýchod“ 
 
- navýšení kapitálových příjmů kapitoly 50 – Investice ODPA 0000 ve výši 9 575,71 Kč                  
a běžných příjmů kapitoly 51 – Opravy a udržování ODPA 0000 ve výši 2 607,73 Kč                     



 19 

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 12 183,44 Kč budou navýšeny kapitálové výdaje kapitoly 50 – Investice ODPA 
6171 Rezerva kapitálových výdajů  
 
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 18 - Letní lounské vábení ODPA 3399 o příjmy za 
zajištění propagace a reklamy ve výši 121 000 Kč, které budou využity na úhradu výdajů 
souvisejících se zajištěním programu 13. ročníku  "Letní lounské vábení" 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 
6171 z ostatních neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím na úhradu 
členského příspěvku Svazu měst a obcí České republiky, IČ 63113074 na pol. 5179 ve výši 40 
000 Kč 
 
- navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000  o příspěvek z operačního programu 
Zaměstnanost ve výši 87 633 Kč  a ve stejné výši navýšení kapitálových výdajů kapitoly 19 - 
Kancelář úřadu ODPA 6171 na nákup multifunkce pro stavební úřad   
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní 
správa prostředků komise cestovního ruchu RM ODPA 2143 z neinvestičních transferů spolkům 
na běžné výdaje ve výši 7 000 Kč na dokončení inovace webových stránek infocentra  
 
- navýšení příjmů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 0000 o poskytnuté finanční 
dary od obcí a navýšení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 
nespecifikované rezervy Fondu pro sociální věcí a zdravotnictví ve výši                      92 382 Kč 
na výdaje v oblasti zdravotnictví 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní 
správa prostředků kulturní komise RM z ODPA 3399 Neinvestiční transfery spolkům na ODPA 
3311 ve výši 30 000 Kč z důvodu vyplacení dotace Spolku loutkářů v Lounech    
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní 
správa z ODPA 6171 nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ve výši 769 716 Kč 
takto:  
• na ODPA 3311 ve výši 30 000 Kč z důvodu vyplacení dotace Spolku loutkářů v Lounech  
• na ODPA 3319 ve výši 61 000 Kč z důvodu poskytnutí dotace ZoomX, o. s. a Pomoc bližnímu 
• na ODPA 3312 ve výši 190 000 Kč z důvodu poskytnutí dotace Evě Kleinové na  
projekt „Naše hudba našim dětem“ a „Malý koncert velkého Kleina“ a Kvítku Louny, z.s., na 
„Mezinárodní festival pěveckých sborů – České středohoří 2016 + 40 let vzniku sboru Kvítek 
Louny" 
• na ODPA 3315 ve výši 80 000 Kč z důvodu poskytnutí dotace Oblastnímu muzeu                      
v Lounech, p. o. na výstavu „Poklady Karla IV.“ 
• na ODPA 6112 ve výši 7 000 Kč na nákup 25 kusů knihy Jakoubek z Vřesovic. Cesta chudého 
moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami na reprezentační účely vedení města 
• na ODPA 3330 ve výši 256 216 Kč z důvodu poskytnutí dotace Náboženské obci Církve 
československé husitské v Lounech na uspořádání akcí, opravu varhan a výměnu oken ve farní 
budově 
• na ODPA 3322 ve výši 145 500 Kč z důvodu poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě SOKOL 
Louny na opravu fasády  
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa z ODPA 6171 
nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ve výši 44 000 Kč a navýšení běžných 
výdajů kapitoly 21 – Městské informační centrum ODPA 3313 ve výši 44 000 Kč z důvodu 
vyplacení individuální dotace Kateřině Suché 
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- snížení běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa z ODPA 6171 
nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ve výši 40 000 Kč a navýšení běžných 
výdajů kapitoly 21 – Městské informační centrum ODPA 3319 ve výši 40 000 Kč z důvodu 
vyplacení individuální  dotace Jiřímu Šnáblovi a Olze Knoflíčkové  
 
 - snížení běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa z ODPA 6171 
nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ve výši 30 000 Kč a navýšení běžných 
výdajů kapitoly 21 – Městské informační centrum ODPA 3429 ve výši 30 000 Kč z důvodu 
vyplacení individuální dotace Bohumilu Elsnicovi  
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa z ODPA 6171 
nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ve výši 6 000 Kč a navýšení běžných 
výdajů kapitoly 19 – Kancelář úřadu ODPA 2143 ve stejné výši na odměnu za texty                       
o lounských osobnostech na webové stránky Městského informačního centra 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní 
správa z ODPA 6171 nespecifikované rezervy Fondu pro sport na ODPA 3419 ve výši 1 782 
600 Kč z důvodu vyplacení schválených dotací v rámci Programů pro poskytování dotací                 
z prostředků Fondu pro sport – Podpora činnosti sportovních organizací na rok 2016                       
a  Podpora investic a oprav v oblasti sportu 
 
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa              
z ODPA 6171 nespecifikované rezervy Fondu pro sport z běžných výdajů na ODPA 3419 
kapitálové výdaje ve výši 1 064 100 Kč z důvodu vyplacení schválených dotací v rámci 
Programu pro poskytování dotací z prostředků Fondu pro sport - Podpora investic a oprav               
v oblasti sportu 
 
- převedení  finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní 
správa prostředků komise sociální a bytové z ODPA 4379 na ODPA 4345 ve výši 6 568 Kč              
z důvodu vyplacení  dotace Centru služeb pro tělesně postižené, o. p. s. 
- převedení  finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní 
správa prostředků komise sociální a bytové z ODPA 4379 na ODPA 4349 ve výši 53 244 Kč z 
důvodu vyplacení  dotace Pomoc bližnímu 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní 
správa z ODPA 6171 nespecifikované rezervy  Fondu pro sociální věci a zdravotnictví ve výši 
355 800 Kč takto: 
•na ODPA 4349 ve výši 137 500 Kč z důvodu vyplacení dotace Romano jasnica, spolek                  
a Svazu tělesně postižených v České republice 
•na ODPA 4379 ve výši 125 800 Kč z důvodu vyplacení dotace Centru služeb pro zdravotně 
postižené Louny, o. p. s. 
•na ODPA 4339 ve výši 92 500 Kč z důvodu vyplacení dotace Vavřinec, z. s. 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované 
rezervy Fondu pro sociální věci a zdravotnictví ve výši 58 396 Kč                           a navýšení 
běžných výdajů kapitoly 28 – Sociální věci a zdravotnictví  ODPA 4349 ve výši 58.396 Kč z 
důvodu vyplacení individuální dotace Pomoc bližnímu a Sjednocené organizaci nevidomých a 
slabozrakých České republiky 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 – Všeobecná pokladní 
správa z ODPA 6171 nespecifikované rezervy  Fondu pro sociální věci a zdravotnictví na ODPA 
4344 ve výši 72 000 Kč z důvodu vyplacení dotace Svazu neslyšících                              a 
nedoslýchavých v ČR 
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- navýšení příjmů a kapitálových výdajů kapitoly 17 - Městská policie ODPA 5311 na nákup 
jedné mobilní kamery včetně příslušenství jako součást městského kamerového dohlížecího 
systému ve výši 216 000 Kč 
 
 - navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6402 a běžných výdajů kapitoly 41 - 
Všeobecná pokladní správa 6171 nespecifikované rezervy o doplatek výdajů na volby do ZO 
Úherce ve výši 4 473,22 Kč 
 
- snížení příjmů a běžných výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 0000                   
a ODPA 4339 o 144 000 Kč z důvodu úpravy státního příspěvku na výkon pěstounské péče dle 
skutečně obdržených finančních prostředků 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4339 a navýšení 
běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy o 
33 290 Kč z důvodu úpravy zůstatku státního příspěvku na výkon pěstounské péče z 
předchozích let dle skutečnosti 
 
- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 2219                
z běžných výdajů na kapitálové ve výši 400 000 Kč z důvodu vybudování parkovacích stání               
a  zálivu pro kontejnerové stání na komunální odpad v ul. Dukelská 
 
- navýšení příjmů a výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 0000 a ODPA 6399 
Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2015 o částku 1 746 870 Kč  
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní 
správa z ODPA 6171 nespecifikované rezervy Fondu pro sport na ODPA 6310 ve výši 2 000 Kč 
na úhradu výdajů spojených s vedením bankovního účtu 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní 
správa z ODPA 6171 nespecifikované rezervy Fondu pro sociální věci a zdravotnictví na ODPA 
6310 ve výši 2 000 Kč na úhradu výdajů spojených s vedením bankovního účtu 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 3792 prostředků 
komise pro životní prostředí RM ve výši 8 000 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 39 - 
Správa majetku ODPA 3792 ve výši 8 000 Kč z důvodu poskytnutí individuální dotace Domu dětí 
a mládeže Postoloprty, p. o.  
 
- snížení kapitálových příjmů kapitoly 50 – Investice ODPA 0000 ve výši 208 441,03 Kč, 
navýšení běžných příjmů kapitoly 51 – Opravy a udržování ODPA 0000 ve výši 9 142,94 Kč a 
snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované 
rezervy  o 199 298,09 Kč z důvodu snížení získané dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci akce č. 1/2014 „Zahradní město - 
Zelené náměstí“ 
 
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 51 – Opravy a udržování ODPA 3113  o odvod 
finančních prostředků z investičního fondu Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 
101, příspěvkové organizace ve výši 344 411 Kč na spolufinancování akce č. 8/2016 „ZŠ J. A. 
Komenského – výměna kotlů a rozvodů v kotelně" 
15) p o v ě řu j e  
radu města k provádění rozpočtových opatření týkajících se převedení finančních prostředků v 
rámci kapitálových výdajů kapitoly 50 – Investice z Rezervy kapitálových výdajů na krytí rozdílu 
mezi rozpočtovanou cenou a skutečnou výší ceny  vzešlé z výběrového řízení,                  a 
nebo i na financování akcí, které jsou zařazeny v rozpočtu tzv. „pod čarou“ 
16) b e r e  n a  v ěd o m í  



 22 

informaci o rozpočtových opatřeních č. 4-6/2016/RM schválených radou města v souladu               
s usnesením ZM č. 77/2015 

- hlasování: pro 20  proti 0   zdrželo se 6 
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- Odpis pohledávek  (bod č. 11) 19:00     
     Šabata, Krameriusová (EO) - seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Bečvářová - 
vzneseno nesouhlasné stanovisko k návrhu na odpis pohledávek z důvodu neidentifikovatelnosti 
- neuplatněny kroky k možnému vymožení pohledávky, chybějící podklady k titulům pro 
vymahatelnost pohledávek (částka převyšující 500 tis. Kč), tyto pohledávky neměly být od 
příslušného správce nemovitostí převzaty, Csonka, Janda - podána informace, ve smyslu, že 
pro příslušný dluh neexistuje právní titul, chybně převzato, nežalovatelné, Machillová (MPS s 
DS) - převzato ve formě s chybějícími údaji k příslušné osobě, kdy nelze přímo dluh určit a 
následně vymáhat, většina pohledávek již promlčena, Csonka - nutné řešení této problematiky a 
určení odpovědnosti za toto chybné vedení  
 
Kučera - vzhledem k připomínkám a dotazům vznesen návrh na odložení tohoto materiálu, 
vyžádání si příslušných stanovisek k jednotlivým pohledávkám a opětovné projednání radou 
města  
- hlasování o odložení:   25 pro    1 proti   0 zdrželo se  
 
 

  
 
 
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení  
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- Vyřazení nemovitého majetku města  (bod č. 12) 19:15     
     Šabata, Krameriusová (EO) - seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Bouda - podána 
informace o vyřazení modelu Zahradního města, kdy na návrh rady města přijato doporučení na 
oslovení zástupců Oblastního muzea v Lounech, popř. Státního okresního archivu v Lounech o 
možném převzetí tohoto modelu, v dalším případě pak možné předání Vrchlickému divadlu v 
Lounech nebo jedné ze základních škol, Sunkovská - model přijat Oblastnímu muzeem v 
Lounech, kde bude umístěn, Pehr, Čapková, Šabata   
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  20/2016     
 
Usnesení č. 20/2016 
Vyřazení nemovitého majetku města  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
vyřazení nemovitého majetku z účetní a majetkové evidence města: 
- dětské hřiště v ul. Pobřežní v pořizovací hodnotě 224 999 Kč, 
- topný kanál Městské plavecké haly v pořizovací hodnotě 63 060 Kč, 
- suché záchodky na Hlavním hřbitově v Lounech v pořizovací hodnotě 7 748 Kč 

- hlasování: pro 23  proti 0   zdrželo se 0 
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- Žádost o změnu předmětu jištění zápůjčky  (bod č. 13) 19:21     
     Šabata, Krameriusová (EO) - seznámení s obsahem materiálu, Godycká – podány 
připomínky k formální stránce příslušné smlouvy, jejího jištění v případě naplnění zástavy nebo  
v případě neočekávaných skutečností, Kučera, Grundzová ( z řad občanů) – podáno vysvětlení 
k předmětné žádosti, Rybák – vznesen dotaz k formě smlouvy, Krameriusová – smlouva 
navržena k uzavření dle platných zásad, současně s kontrolou zástupce právního oddělení, 
Janda – nejedná se o změnu statutu města v tomto vztahu, pouze o změnu jednotky, Šabata   
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 21/2016      
 
Usnesení č. 21/2016 
Žádost o změnu předmětu jištění zápůjčky  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e  
uzavření nové smlouvy o zápůjčce se zástupci Společenství vlastníků bytových jednotek                  
v domě čp. 2191 v Lounech, ulice Josefa Schovánka paní Marií Chmielovskou a paní 
Miroslavou Houdkovou, včetně uvedení zajištění dluhu zřízením zástavního práva k bytovým 
jednotkám č. 2191/17 a 2191/18 
2) s c h v a l u j e  
uzavření nové zástavní smlouvy se zástavci paní Věrou Bělskou, vlastníkem bytové jednotky č. 
2191/17 a paní Svatoslavou Frydrychovou, vlastníkem bytové jednotky č. 2191/18 
3) s c h v a l u j e  
změnu předmětu jištění poskytnuté zápůjčky dle zástavní smlouvy čj. MULNCJ 41476/2015/OE 
a to bytové jednotky č. 2191/1, která je ve společném jmění manželů Jiřího a Lenky 
Grundzových, za bytovou jednotku č. 2191/18, jejímž vlastníkem je paní Svatoslava Frydrychová 
4) s c h v a l u j e  
uzavření dohody o ukončení smlouvy o zápůjčce čj. MULNCJ41475/2015/OE a zástavní 
smlouvy čj. MULNCJ41476/2015/OE a podání návrhu na výmaz zástavního práva na základě 
zástavní smlouvy čj. MULNCJ41476/2015/OE 

- hlasování: pro 21  proti 0   zdrželo se 5 
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- Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2016 a č. 3/2016  (bod č. 14) 19:37 
     Šabata, Zíval - seznámení s obsahem zápisu, Šabata – úprava návrhu usnesení ve smyslu 
výmazu výroku č. 2 (již uloženo URM), Zíval – doplnění ve smyslu návrhu na provoz loutkového 
divadla příspěvkovou organizací města, Kučera – návrh na hledání parametrů pro případnou 
úpravu plateb za zimní údržbu v Lounech, Csonka – vznesen dotaz k URM č. 404/2015, 
Čapková – do konce 6/2012 pohledávky přebírány JUDr. Davidem, od tohoto data v řešení 
oddělení pro vymáhání pohledávek, další pohledávky převyšující částku 3 000 Kč jsou 
předávány k řešení exekuční kanceláři na základě VŘ, Šabata, Kurka – návrh na oddělené 
hlasování z důvodu osobního nesouhlasu s nově navrženým bodem k provozu loutkového 
divadla příspěvkovou organizací města  
 
- hlasování – doplnění – provoz loutkového divadla (návrh Zíval) - 12 pro    4 proti   10 zdrželo 
se   Registrováno 26 
 Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., nebyl přijat 

 

 
 
 
 
- hlasování samostatné o dalších návrzích:  

Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 22/1016      
 
 
Usnesení č. 22/2016 
Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2016 a č. 3/2016  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ěd o m í  
zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2016 ze dne 03.02.2016 a č. 3/2016 ze dne 
09.03.2016 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 0 
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2) u k l á d á  
radě města zabývat se doporučením kontrolního výboru ke smlouvám s TSML uvedenými 
v zápisu č. 3/2016 z jednání kontrolního výboru 
T: 31.08.2016 

- hlasování: pro 24   proti 0   zdrželo se 2 
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Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zastupitelstvo města 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: 
 
Mgr. Jakub Hnátek, v. r.  
Drahomír Faix, 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  
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. 


