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Z á p i s 
z 16. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 19.12.2016 

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: 
Bc. Pavel Csonka 
RSDr. Stanislav Rybák 
 
Pozdní příchod omluvil: 
 
 
Dřívější odchod omluvil: 
MUDr. Petr Tyl  
 
 

Zapisovatelkou jednání určil pí Lenku Rubešovou, pracovnici kanceláře úřadu. 
Ověřovateli zápisu jmenoval tyto členy zastupitelstva města:  
Bc. Jana Černá  
PhDr. Michal Pehr Ph.D 
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Připomínky a podněty členů ZM a občanů 
Finanční záležitosti – předkládá Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM 
3. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 6/2016 – URM č. 381/2016 
Finanční záležitosti – předkládá Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
4. Rozpočet města Loun na rok 2017– URM č. 357/2016, 382/2016 
5. Rozpočtové změny– URM č. 361/2016, 384/2016 
6. Zvolení jednatele obchodní společnosti TSML s.r.o. – URM č. 379/2016 
 předkládá: Mgr. Pavel Janda, člen rady města  
Legislativní záležitosti – předkládá Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ Louny  
7. OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů ve vybraných místech ve městě 
Majetkové záležitosti – předkládá Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
8. Směna pozemků p.č. 2725/4 a p.č. 2725/5 za část pozemku p.č. 4892/3 v k.ú. Louny - Základní 

organizace Českého zahrádkářského svazu č. 5 Louny – URM č. 385/2016 
9. Směna pozemků p.č. 4091/2 a části pozemku p.č. 4091/1 za část pozemku p.č. 4093 v k.ú. Louny, ul. 

K Velodromu – Český kynologický svaz ZKO Louny – 418– URM č. 386/2016 
10. Odkoupení pozemku p.č. 4098/2 v k.ú. Louny– URM č. 392/2016 
11. Změna obecní a současně katastrální hranice mezi k.ú. Louny a k.ú. Dobroměřice – URM č. 

393/2016 
12. Žádost o odprodej pozemku p.č. 138/2 v k.ú. Nečichy – Vránková Lenka – URM č. 397/2016 
13. Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2016– URM č. 385/2016 
 předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru ZM 
14. Z á v ě r 
 
 
- hlasování: 25  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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- Připomínky a podněty členů ZM a občanů  (bod č. 2) 16:35     
Tyl – vzneseno poděkování vedení města za uspořádání děkovného přátelského setkání 
s lékaři, kteří dlouhodobě vykonávali praxi ve městě Louny  
Hons – seznámil přítomné s ukončením činnosti vydavatelství Svobodný hlas a směroval 
poděkování za dosavadní práci související nejen s vydáváním týdeníku, ale i za další spolupráci 
s městem Louny  
Horáček (z řad občanů)  - zástupce (likvidátor) Zeissova nadačního fondu, který přítomné 
seznámil s probíhajícím záměrem převzetí zbývající finanční částky (která bude následně 
převedena do majetku města) Zeissova nadačního fondu v likvidaci a administrativních 
záležitostí s tím spojených 
 

Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení  
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- Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 6/2016  (bod č. 3) 16:45     
     Šabata, Kučera – seznámil přítomné s obsahem zápisu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 63/2016 
 
Usnesení č. 63/2016 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 6/2016  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
zápis z jednání finančního výboru č. 6/2016 ze dne 7.11.2016 

- hlasování: pro 27  proti 0   zdrželo se 0 
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- Rozpočet města Loun na rok 2017  (bod č. 4) 16:48     
     Šabata, Krameriusová (EO) – seznámila přítomné s obsahem materiálu, vč. hlavních bodů 
předloženého návrhu rozpočtu s tím, že poukázala na změnu oproti návrhu usnesení, ve kterém 
je uvedeno doporučení na schválení příspěvku Servisu Hamas na provoz Kina Svět Louny ve 
výši 985 000 Kč. Z důvodu vzniku nedoplatků, které tato firma má, nelze doporučit návrh ke 
schválení.  
Úprava usnesení: 
- vyjmutí návrhu na schválení příspěvku Servisu Hamas ve výši 985 000 Kč na provoz kina Svět 
a vzniku výroku neschvalující tento příspěvek  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 64/2016 
 
Usnesení č. 64/2016 
Rozpočet města Loun na rok 2017  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e  
schodkový rozpočet města Loun na rok 2017 takto: 
Příjmy: 337.903.800 Kč 
Výdaje: 386.944.220 Kč 
         Běžné výdaje: 318.256.500 Kč 
         Kapitálové výdaje: 68.687.720 Kč 
Financování schodku rozpočtu města  ve výši 49.040.420 Kč bude hrazeno z prostředků 
uspořených v minulých letech. 
2) s t a n o v u j e  
výdaje dle skupiny číslo 1 až 6 odvětvového třídění  v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o 
rozpočtové skladbě jako závazný ukazatel rozpočtu Města Loun pro rok 2017 
3) s c h v a l u j e  
výši limitu na platy  jako závazný ukazatel rozpočtu pro rok 2017 městského úřadu, městské 
policie, organizační složky a jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných městem takto: 
 

ORGANIZACE LIMIT NA PLATY 
 

Městský úřad Louny 45.923.000 Kč 
Městská policie Louny           11.443.000 Kč 
Vrchlického divadlo, příspěvková organizace 3.086.000 Kč 
Městská knihovna Louny, příspěvková 
organizace 

4.850.000 Kč 

Správa sportovních zařízení města Loun, 
příspěvková organizace 

5.345.000 Kč 
 

Městská pečovatelská služba s denním 
stacionářem Louny, příspěvková organizace 

8.458.000 Kč 
 

Domov pro seniory U Pramene Louny, 
příspěvková organizace 

19.010.000 Kč 
 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 
2428, příspěvková organizace     

444.000 Kč 
 

Městské informační centrum Louny, o. s.   1.220.000 Kč 
 
4) s c h v a l u j e  
příděl  do fondů města pro rok 2017 takto: 
• Sociální fondu  města Loun v souladu s Pravidly rady města Loun č. P4/2014 "pro  
tvorbu a použití sociálního fondu města Loun" 
• Kulturní fond města Loun ve výši 3.000.000 Kč 
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• Fond pro sport města Loun ve výši 6.000.000 Kč 
• Fond pro sociální věci a zdravotnictví města Loun ve výši 3.000.000 Kč 
5) s c h v a l u j e  
poskytnutí příspěvku na provoz na rok 2017 a příspěvku na mimořádné akce v souladu                 
s „Postupem pro poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím a organizačním složkám 
zřízeným městem Louny na mimořádné akce“ příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je 
Město Louny: 
• Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace, IČ: 49123785 -              
626.400 Kč 
 

• Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace, IČ: 49123785   příspěvek 
na uspořádání festivalu pro mateřské školy "Hrajeme, zpíváme" - 5.000 Kč 
 

• Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace, IČ: 47791080 -             
732.600 Kč 
 

• Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace, IČ: 49123793 - 1.048.800 
Kč 
 

• Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace, IČ: 47791098 - 814.000 Kč 
 

• Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace, IČ: 47791101 -                
805.200 Kč 
 

• Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace, IČ: 47791110 - 547.200 Kč 
 

• Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace, IČ: 47791128 -             
991.800 Kč 
 

• Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace, IČ: 61357405 - 
1.601.700 Kč 
 

• Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková 
organizace,  IČ: 49123866 – provozní příspěvek pro mateřskou školu – 468.000 Kč 
 

• Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková 
organizace, IČ: 49123866 příspěvek na uspořádání akce pro mateřské školy "Sportovní hry MŠ"  
- 5.000 Kč 
 

• Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková 
organizace, 28. října 2173, Louny, IČ: 49123866 – provozní příspěvek pro základní školu - 
3.673.000 Kč 
 

• Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace,                    
IČ: 49123882 – 4.049.900 Kč 
 

• Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace, IČ: 49123891 - 2.827.800 
Kč 
 

• Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace, IČ: 49123874 - 
5.825.200 Kč 
 

• Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace, IČ: 49123858 - 2.935.100 Kč 
 
 

• Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace,                         
IČ: 49123769 - 600.000 Kč 
 

• Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace,                          
IČ: 49123769 - příspěvek na akci "Hrajeme s Orffem XI. ročník" na pronájem kulturního domu 
Zastávka a ozvučení - 22.000 Kč 
 

• Vrchlického divadlo, příspěvková organizace, IČ: 75037637, na provoz divadla -            
5.301.300 Kč 
 

• Vrchlického divadlo, příspěvková organizace, IČ: 75037637, na provoz kulturního domu 
Zastávka - 2.517.000 Kč 
 

• Městská knihovna Louny, příspěvková organizace, IČ: 65108477 na provoz knihovny - 
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7.146.000 Kč 
 

• Městská knihovna Louny, příspěvková organizace, IČ: 65108477 na provoz Klub(ovny) Luna – 
865.000 Kč 
• Správa sportovních zařízení města Loun, příspěvková organizace, IČ: 04293657 - 13.857.000 
Kč 
 

• Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace,               
IČ: 60275847 – 6.428.000 Kč 
 

• Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace, IČ: 49123688 -            
5.666.000 Kč 
6) s c h v a l u j e  
poskytnutí členského příspěvku na rok 2017: 
• Euroregion Krušnohoří,  IČ: 47324651, na úhradu členského příspěvku ve výši                  
74.000 Kč 
7) s c h v a l u j e  
- poskytnutí dotace  z rozpočtu města Loun na rok 2017 v souladu s uzavřenou smlouvou o 
spolupráci při zabezpečování požární ochrany: 
• Městys Cítoliby,  IČ: 00556262, na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Městyse 
Cítoliby  ve výši 270.000 Kč  
 - poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Loun na rok 2017 včetně uzavření 
veřejnoprávních smluv dle předložených návrhů:  
• Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s., IČ: 28750721, na provoz a propagaci ve výši 
200.000 Kč 
 

• Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, IČ: 00360716, na uspořádání 
Vánočních trhů 2017 ve výši 60.000 Kč 
 

• Most k naději, z.s., IČ: 63125137, na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu při 
realizaci protidrogových programů, a to  na krytí výdajů spojených se zajištěním provozu při 
realizaci činnosti K-Centra Žatec a zajištění „Terénního protidrogového programu pro okres 
Most, Teplice a Louny" ve výši 120.000 Kč  
 

• Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny, IČ: 00426113, na provoz Azylového domu 
pro muže (na úhradu nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor pro provozování 
azylového domu pro muže)  ve výši 300.000 Kč 
 

• Fotbalový klub SEKO LOUNY z. s., IČ: 68298251, dotace nejúspěšnějšímu sportovnímu oddílu 
města v souladu s pravidly RM č. P15/2011 "pro finanční podporu nejúspěšnějšího lounského 
oddílu v kolektivních sportech" na úhradu provozních nákladů především nájemného a dopravy  
ve výši 80.000 Kč 
   

• Fotbalový klub SEKO LOUNY z. s., IČ: 68298251, na provozování a správu Městského 
fotbalového stadionu Ladislava Nováka v celkové výši 410.000 Kč (opravy a údržbu                         
200.000 Kč, na provoz 210.000 Kč) 
 

• Alena Kačínová, IČ: 67828931, na částečnou  úhradu nákladů spojených s provozem prodejny 
s cílem zajistit pro občany městské části Brloh základní zásobení potravinami včetně s tím 
souvisejících doplňkových služeb (zejména prodej drogistického zboží), a to na úhradu nákladů 
spojenou s běžnou údržbou a drobnými opravami vypůjčené nemovitosti,         s dodávkou 
energií, vodné a stočné, svoz odpadu ve výši 50.000 Kč 
 

• Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí, IČ: 02473836, na činnost ve výši 25.000 Kč 
 

• Soukromá mateřská škola Mateřinka s. r. o., IČ: 25018655, na provoz ve výši                  
124.000 Kč 
 

• Soukromá mateřská škola Mateřinka s. r. o., IČ: 25018655, na pořádání festivalu mateřských 
škol Lounská Mateřinka 2017 ve výši 15.000 Kč 
 

• Spolek loutkářů v Lounech., IČ: 14866587, na provozování a správu Stálého loutkového 
divadla v Lounech  ve výši 100.000 Kč 
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8) n e s c h v a l u j e 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Loun na rok 2017 SERVIS HAMAS s.r.o.,               
IČ 00554430 na provoz Kina Svět Louny ve výši 985.000 Kč 
9) s c h v a l u j e  
výši finančních prostředků komisí RM a výboru ZM určených k poskytování dotací                          
a  příspěvků na mimořádné akce v souladu s „Postupem pro poskytování příspěvků 
příspěvkovým organizacím a organizačním složkám zřízeným městem Louny na mimořádné 
akce“ příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Město Louny pro rok 2017                        
v celkové výši 1.635.000 Kč, dle odvětvového třídění v souladu s rozpočtovou skladbou skupiny 
č. 1-6,  a to takto : 
- skupina 2 – 100.000 Kč 
- skupina 3 – 1.385.000 Kč 
- skupina 4 – 150.000 Kč 
10) p o v ě řu j e  
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů  radu města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření rozpočtu 2017 
v následujícím rozsahu: 
• rozpočtové změny mezi rozpočtovými oddíly, pododdíly a paragrafy  
• zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (dotace, příspěvky, 
finanční dary) 
• v případě havárií nebo stavu nouze, výdaje k odvrácení možných škod, dále když včasné 
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit výrazná 
rizika z neoprávněné úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další 
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, 
protože výdaj musí být realizován 
• navýšení příjmů a výdajů z důvodu zapojení finančních prostředků získaných od občanů jako 
záloha nájemného za pronajatý byt v souladu s Pravidly Rady města Loun č. 14/2013   a 
odesláním na bankovní účet správce nemovitostí 
• navýšení příjmů  ODPA 3399 o získané místní poplatky, za prodej zboží a poskytnutí reklamy 
týkající se kulturní akce „Letní lounské vábení“ a ve stejné výši navýšení výdajů ODPA 3399 na 
služby, které budou použity na uspořádání kulturní akce „Letní lounské vábení“ 
• z důvodu vyplacení dotací schválených Radou města Loun z Kulturního fondu města Loun, 
Fondu pro sport a Fondu pro sociální věci k převedení finančních prostředků                                   
z nespecifikované rezervy těchto fondů ODPA 6171 v rámci celého rozpočtu výdajů včetně 
závazných ukazatelů dle účelu a příjemce poskytované dotace do výše 50.000 Kč včetně 
• převedení finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů mezi skupinami v rámci celé ORJ 
50 – Investice na dofinancování akcí zařazených v Plánu investic na rok 2017 z důvodu vyšší 
ceny díla vzešlé z výběrového řízení oproti schváleným rozpočtovaným výdajům, víceprací a 
nepředpokládaných výdajů při realizaci akcí  
• převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů mezi skupinami v rámci celé ORJ 51 
– Opravy a udržování na dofinancování akcí zařazených v Plánu oprav a udržování na rok 2017 
z důvodu vyšší ceny díla vzešlé z výběrového řízení oproti schváleným rozpočtovaným výdajům, 
víceprací a nepředpokládaných výdajů při realizaci akcí  
• převedení finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů mezi skupinami č. 1-6 dle 
odvětvového třídění rozpočtové skladby v rámci celé ORJ 50 - Investice na úhradu výdajů 
souvisejících s podáním žádostí o dotace na akce zařazené v Plánu investic na rok 2017         
• převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů mezi skupinami č. 1-6 dle 
odvětvového třídění rozpočtové skladby  v rámci celé ORJ 51 – Opravy a udržování na úhradu 
výdajů souvisejících s podáním žádostí o dotace na akce zařazené v Plánu oprav a udržování 
na rok 2017 
•  provádění jednotlivých rozpočtových opatření rozpočtu 2016 včetně změn závazných 
ukazatelů do doby konání prvního zastupitelstva města Loun v roce 2017 
 
- hlasování: pro 23   proti 4   zdrželo se 0 
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- Rozpočtové změny  (bod č. 5) 17:15     
     Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 65/2016 
 
Usnesení č. 65/2016 
Rozpočtové změny  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e  
navýšení příspěvku na opravy a údržbu pro rok 2016 určeného pro Mateřskou školu Louny, Kpt. 
Nálepky 2309, příspěvkovou organizaci, IČO: 47791098  ve výši  34.024 Kč o pojistné plnění a 
změnu závazného  ukazatele (před změnou: 961.800 Kč, po změně: 995.824 Kč) 
2) s c h v a l u j e  
snížení mzdového limitu roku 2016 Správě sportovních zařízení města Loun, příspěvkové 
organizaci, IČO: 04293657,  o 781.000 Kč na celkovou částku 3.859.000 Kč, a to z důvodu 
ukončení provozu Městské plavecké haly 
3) s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 6/2016/ZM: 
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště  ODPA 3111 ve 
výši  34.024 Kč z důvodu navýšení příspěvku na opravy a údržbu Mateřské školy Louny, Kpt. 
Nálepky 2309, p. o. o pojistné plnění 
 
- navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o příspěvek z operačního programu 
Zaměstnanost ve výši 35.900 Kč a ve stejné výši snížení financování (snížení schodku rozpočtu) 
 
- snížení příjmů kapitoly 21 – Městské informační centrum ODPA 3399 ve výši 204.386,23 Kč z 
důvodu vyplacení dotace od Euroregionu Krušnohoří na akci „Lounský advent 2015“ až v roce 
2017 a navýšení příjmů kapitoly 17 – Městská policie ODPA 5311 ve výši 204.386,23 Kč o 
neočekávané sankční platby 
 
- navýšení příjmů a kapitálových výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3412 
ve výši 197.430 Kč z důvodu narovnání s TSML, s. r. o. za technické zhodnocení městského 
koupaliště 
 
- snížení příjmů a běžných výdajů kapitoly 39 – Správa majetku ODPA 0000 a ODPA 3745             
o 1 Kč z důvodu úpravy výše poskytnuté dotace na akci „Rekonstrukce stromořadí v ulici 
Riegrova v Lounech“ dle skutečnosti 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace 
ODPA 3421 prostředků komise pro výchovu a vzdělávání RM z příspěvků zřízeným 
příspěvkovým organizacím na transfery cizím příspěvkovým organizacím ve výši 4.024 Kč z 
důvodu schválené dotace pro gymnázium 
 
- snížení kapitálových příjmů a výdajů kapitoly 50 – Investice ODPA 0000 a ODPA 2219               
o příspěvek ze Státní fondu dopravní infrastruktury na akci č. 22/2016 „Rekonstrukce chodníku 
ul. 28. října – úsek od ul. Riegrova k ul. ČSA“ ve výši 43.000 Kč 
 
- snížení příjmů a běžných výdajů kapitoly 28 – Sociální věci a zdravotnictví ODPA 0000            
a ODPA 4349 dotace z Programu prevence kriminality projekt "Šance" z důvodu vrácení 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 10.882 Kč 
 
- navýšení příjmů rozpočtu 2016 v celkové výši 1.449.000 Kč dle níže uvedeného rozpisu            
s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování (snížení schodku rozpočtu) 
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ORJ ODPA ČÁSTKA 
14 6409 +22.300 Kč 
15 3111 -50.400 Kč 
17 5311 +47.700 Kč  
19 2143 +10.000 Kč 
19 2169 -32.400 Kč 
19 3322 +44.000 Kč 
19 5311 +52.000 Kč 
21 2143 +29.000 Kč 
28 4329 -5.000 Kč 
39 0000 -300.000 Kč 
39 1014 -14.000 Kč 
39 1032 +40.000 Kč 
39 2119 -15.000 Kč 
39 2144 -58.000 Kč 
39 2219 +407.000 Kč 
39 3613 -192.000 Kč 
39 3631 +84.000 Kč 
39 3632 +26.500 Kč 
39 3639 +968.000 Kč 
39 3722 -50.000 Kč 
39 3725 +350.000 Kč 

 
 

ORJ ODPA ČÁSTKA 
39 6409 +65.000 Kč 
41 0000 +250.000 Kč 
41 6310 -243.000 Kč 
41 6409 +13.300 Kč 
Financování (pol. 8115) -1.449.000 Kč 

 
 
- snížení běžných výdajů rozpočtu 2016 v celkové výši 12.326.000 Kč dle níže uvedeného 
rozpisu s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování (snížení schodku rozpočtu) 
 

ORJ ODPA ČÁSTKA 
28 4339 -3.500.000 Kč 
39 2221 -100.000 Kč 
39  2321 -80.000 Kč 
39 3322 -100.000 Kč 
39 3326 -10.000 Kč 
39 3613 -118.000 Kč 
39 3639 -100.000 Kč 
39 3745 -300.000 Kč 
41 6171 -7 300.000 Kč 
51 3112 -69.000 Kč 
51 3113 -206.000 Kč 
51 3322 -360.000 Kč 
51 3639 -83.000 Kč 
Financování (pol. 8115) -12.326.000 Kč 
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- snížení kapitálových výdajů kapitoly 50 – Investice v celkové výši 5.344.000 Kč dle níže 
uvedeného rozpisu s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování (snížení schodku 
rozpočtu): 
 

ORJ ODPA ČÁSTKA 
50 2219 -300.000 Kč 
50 2321 - 3.430.000 Kč 
50 3111 - 400.000 Kč 
50 3412 -182.000 Kč 
50 3639   - 92.000 Kč 
50 3722 - 60.000 Kč 
50 3725 - 880.000 Kč 
Financování (pol. 8115) -5.344.000 Kč 

 
4) b e r e  n a  v ěd o m í  
informaci o rozpočtových opatřeních č. 17-18/2016/RM schválených radou města v souladu        
s usnesením ZM č. 77/2015 
 
- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 0 
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- Zvolení jednatele obchodní společnosti TSML s.r.o.  (bod č. 6)      
     Šabata, Janda – seznámení s obsahem materiálu, Šabata – návrh na osobní představení 
Ing. Ladislava Čížka – hlasováním (26 pro) návrh přijat,  
 

          
 
 
následně se Ing. Čížek osobně přítomným představil, Godycká – vznesen dotaz k představení 
podoby využívání technických prostředků při letním i zimním období, které je doporučováno 
v předložené koncepci Ing. Čížka, která byla součástí tohoto materiálu, Čížek – podáno 
vysvětlení k obsahu předložené koncepce, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 66/2016 
 
Usnesení č. 66/2016 
Zvolení jednatele obchodní společnosti TSML s.r.o.  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
v souladu s § 84 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění návrh na 
zvolení Ing. Ladislava Čížka jednatelem obchodní společnosti Technická správa města Loun 
s.r.o. 

- hlasování: pro 19  proti 4   zdrželo se 3 
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- OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných místech ve 
městě  (bod č. 7) 

17:27     

     Šabata, Čapková (TAJ) – seznámení s obsahem materiálu, vč. navržené úpravy přílohy č. 2 
ve smyslu doplnění počtu dětských hřišť, která jsou obecně závaznou vyhláškou dotčena  
Doplnění: 
- s připomínkami viz doplnění přílohy OZV  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 67/2016 
 
Usnesení č. 67/2016 
OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných místech ve městě  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
obecně závaznou vyhlášku města Loun č. 3/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných místech ve městě s připomínkami 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 1 
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- Směna pozemků p.č. 2725/4 a p.č. 2725/5 za část pozemku p.č. 4892/3 v 
k.ú. Louny - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 5 
Louny  (bod č. 8) 

17:30     

     Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 68/2016, které tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
 
Usnesení č. 68/2016 
Směna pozemků p.č. 2725/4 a p.č. 2725/5 za část pozemku p.č. 4892/3 v k.ú. Louny - 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 5 Louny  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)   bezúplatnou směnu pozemků p.č. 2725/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2              
a p.č. 2725/5 zahrada o výměře 192 m2, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 10001 pro obec a katastrální území Louny, 
z vlastnictví Města Louny za část pozemku p.č. 4892/3 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 10033 pro obec a 
katastrální území Louny, podle geometrického plánu č. 4654-5152/2016 ze dne 01.07.2016 
nově označenou p.č. 4892/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 231 m2 z vlastnictví 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 5 Louny, IČ: 65108515, Jeronýmova 
720, 440 01 Louny s tím, že Město Louny uhradí náklady s touto směnou spojené, 
b)   uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna  výše uvedených pozemků, ve znění 
dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 27  proti 0    zdrželo se 0 
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- Směna pozemků p.č. 4091/2 a části pozemku p.č. 4091/1 za část pozemku 
p.č. 4093 v k.ú. Louny, ul. K Velodromu – Český kynologický svaz ZKO 
Louny – 418  (bod č. 9) 

     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 69/2016, které tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 69/2016 
Směna pozemků p.č. 4091/2 a části pozemku p.č. 4091/1 za část pozemku p.č. 4093               
v k.ú. Louny, ul. K Velodromu – Český kynologický svaz ZKO Louny – 418  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  úplatnou směnu pozemků p.č. 4091/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 95 m2 a p.č. 
4091/7  ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 5.700 m2, (nově vzniklý 
pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4091/1 dle geometrického plánu č. 4623-5053/2016 ze dne 
30.03.2016), v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Louny, na LV 10001 pro obec a katastrální území Louny  z vlastnictví Města Louny, 
za pozemek p.č. 4093/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 7.700 m2 (nově 
vzniklý pozemek je oddělen z pozemku p.č. 4093 dle geometrického plánu č. 4623-5053/2016 
ze dne 30.03.2016), v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny, na LV 5028 pro obec a katastrální území Louny z vlastnictví 
Českého kynologického svazu ZKO Louny – 418, IČ: 62248049, se sídlem K Velodromu 3071, 
440 01 Louny s tím, že Město Louny z důvodu finančního vyrovnání rozdílu, vyplývajícího z 
ocenění převáděných částí pozemků v cenách obvyklých, uhradí Českému kynologickému 
svazu ZKO Louny – 418, IČ: 62248049 částku ve výši 363.099 Kč,  
b)  uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna výše uvedených pozemků, ve znění 
dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 1 
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- Odkoupení pozemku p.č. 4098/2 v k.ú. Louny  (bod č. 10) 17:38     
          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 70/2016 
 
Usnesení č. 70/2016 
Odkoupení pozemku p.č. 4098/2 v k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a) odkoupení pozemku p.č. 4098/2, zahrada, o celkové výměře 1372 m2, zapsaného                      
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Louny, na LV 6220 pro obec Louny, katastrální území Louny, z vlastnictví Pavla Malkovského, 
Praha, do vlastnictví Města Louny, za kupní cenu ve výši 307.000,- Kč  
b) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkoupení výše uvedeného pozemku, ve znění 
dle předloženého návrhu za podmínky, že  
- předmětný pozemek nebude v době uzavření kupní smlouvy zatížen jakýmkoli omezením 
vlastnického práva, 
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději dne 28. 02. 2017 

- hlasování: pro 27  proti 0   zdrželo se 0 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

- Změna obecní a současně katastrální hranice mezi k.ú. Louny a k.ú. 
Dobroměřice  (bod č. 11) 

14:40     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Pehr – vznesena 
připomínka k předloženému návrhu ve smyslu nevýhodnosti pro město Louny, Kučera – 
připojení se k předešlé připomínce s tím, že zástupci TOP 09 se v této záležitosti zdrží, závěrem 
bylo doporučena spíše směna pozemku na katastru, který by byl pro město Loun využitelnější, 
např. v parku Masarykovy sady, kolem řeky Ohře aj., Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 71/2016 
 
Usnesení č. 71/2016 
Změna obecní a současně katastrální hranice mezi k.ú. Louny a k.ú. Dobroměřice  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ěd o m í  
• návrh dalšího postupu ve věci změny průběhu části obecní hranice mezi městem Louny               
a obcí Dobroměřice a současně části katastrální hranice mezi katastrálním územím Louny                   
a katastrálním územím Dobroměřice, 
• stanovisko MVČR č.j. MV-2917-2/ODK – 2016, ze dne 18.01.2016, 
2) r e v o k u j e  
část usnesení zastupitelstva města č. 61/2011 ze dne 19.09.2011 v bodě 2, obsahující výčet 
pozemků podléhajících změně, 
3) s c h v a l u j e  
změnu průběhu části obecní hranice mezi k. ú. Louny a k. ú. Dobroměřice a současně části 
katastrální hranice mezi katastrálním územím Louny a katastrálním územím Dobroměřice               
a to tak, že pozemky dle GP č. D731-64/2012, L4258-64/2012, ověřeného dne 24.11.2015 Ing. 
Pavlem Suchopárem pod č. 302/2015, potvrzeného katastrálním pracovištěm v Lounech dne 
24.11.2015 pod č. PGP-437/2015-507: 
p.č. 4204/2 orná půda o výměře 442 m2, 
p.č. 4204/3 orná půda o výměře 523 m2,  
p.č. 4204/4 zahrada o výměře 471 m2,  
p.č. 4204/5 orná půda o výměře 406 m2, 
p.č. 4204/6 orná půda o výměře 267 m2, 
p.č. 4204/7 orná půda o výměře 227 m2, 
p.č. 4204/8 orná půda o výměře 34 m2, 
p.č. 4204/9 orná půda o výměře 97 m2, 
p.č. 4204/10 orná půda o výměře 91 m2, 
p.č. 4204/11 orná půda o výměře 181 m2, 
p.č. 4204/12 orná půda o výměře 195 m2, 
p.č. 4204/13 orná půda o výměře 167 m2, 
p.č. 4204/14 orná půda o výměře 144 m2, 
p.č. 4204/16 orná půda o výměře 209 m2, 
p.č. 4204/17 orná půda o výměře 210 m2, 
p.č. 4204/18 orná půda o výměře 250 m2, 
p.č. 4204/19 orná půda o výměře 264 m2, 
p.č. 4204/20 orná půda o výměře 354 m2, 
p.č. 4204/23 orná půda o výměře 167 m2, 
p.č. 4204/24 orná půda o výměře 90 m2, 
p.č. 4204/26 orná půda o výměře 310 m2, 
p.č. 4204/41 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2, včetně budovy č.p. 2800 stavba rodin. 
rekreace, 
budou převedeny z k.ú. Louny do k.ú. Dobroměřice pod novými parcelními čísly st.809, 698, 
699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 749, 750, 751, 752, 
753, 754, 
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4) s c h v a l u j e  
předběžné projednání návrhu na změnu průběhu části obecní hranice mezi městem Louny           
a obcí Dobroměřice a současně části katastrální hranice mezi katastrálním územím Louny         
a katastrálním územím Dobroměřice s příslušným katastrálním úřadem 

- hlasování: pro 16  proti 1   zdrželo se 9 
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- Žádost o odprodej pozemku p.č. 138/2 v k.ú. Nečichy – Vránková Lenka  
(bod č. 12) 

17:50     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 72/2016, které tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 72/2016 
Žádost o odprodej pozemku p.č. 138/2 v k.ú. Nečichy – Vránková Lenka  
 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e  
odprodej pozemku p.č. 138/2 zahrada o výměře 612 m2, zapsaném v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 10001, pro 
obec Louny, katastrální území Nečichy, z vlastnictví Města Louny do vlastnictví Lenky Vránkové, 
Nečichy  

- hlasování: pro 21   proti 0   zdrželo se 5 
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- Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2016  (bod č. 13) 17:55     
     Šabata, Zíval  - seznámení s obsahem zápisu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 73/2016, které tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 73/2016 
Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2016  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ěd o m í  
zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2016 ze dne 02.11.2016 
2) s c h v a l u j e  
hlavní úkoly kontrolního výboru na rok 2017, a to kontrolu výběrových řízení III. a IV. kategorie v 
roce 2017 a kontrolu hospodaření organizace Správa sportovních zařízení ve srovnání s 
ukončenými smlouvami 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 0 
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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: 
 
Bc. Jana Černá, v. r.  
PhDr. Michal Pehr, Ph.D 
 
Používané zkratky: 
ZM – zastupitelstvo města  
UZM – usnesení zastupitelstva města 
OZV – obecně závazná vyhláška  
URM- usnesení rady města 
LV – list vlastnictví  
OSM – odbor správy majetku  
TAJ – tajemník Městského úřadu Louny 
TSML – Technická správa města Loun  
IČO – identifikační číslo 
RM – rada města  
ODPA – oddíl paragrafu  
EO – ekonomický odbor  
k. ú. – katastrální území 
p. č. – parcelní číslo 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


