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Z á p i s 
z 15. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 14.11.2016 

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:  
24 členů zastupitelstva města z celkového počtu 29 (viz prezenční listina) 
 

Nepřítomnost omluvili: 
PhDr. Michal Pehr, Ph.D 
Drahomír Faix 
MUDr. Vladimír Emingr 
Bc. Milan Rychtařík  
Mgr. Jakub Hnátek       
 
Pozdní příchod omluvil: 
 
 
Dřívější odchod omluvil: 
 
 
Zapisovatelkou jednání určil pí Lenku Rubešovou, pracovnici kanceláře úřadu. 
Ověřovateli zápisu jmenoval tyto členy zastupitelstva města: 
- Jaroslav Zíval 
- Ondřej Soukup  
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění usnesení ZM – UZM č. 42/2016 
 předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta  
3. Připomínky a podněty členů ZM a občanů 
 
Legislativní záležitosti – předkládá Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ Louny  
4. Návrh na ukončení členství města Loun ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 
URM č. 298/2016 
5. OZV - o zrušení OZV č. 4/1993 - o způsobu prodeje obytných domů – URM č. 315/2016 
6. OZV, kterou se mění OZV č. 2/2013 o stanovení závazných podmínek - kulturní akce – URM č. 
316/2016 
7. OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů ve vybraných místech ve městě – URM č. 317/2016 
 
Majetkové záležitosti – předkládá Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM  
8. Odkoupení podílů na pozemcích p.č.650, p.č.651, p.č.653, p.č.1971/108, p.č. 1971/109, 

p.č.1971/121, p.č.1971/122, p.č.1971/125 v k.ú. Louny a vydání bezdůvodného obohacení – URM 
č. 331/2016 

9. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k.ú. Louny – URM č. 332/2016 
10.     Petice o vybudování bezpečné příjezdové cesty (p.p.č. 5034/3 v k.ú. Louny, LV č. 10001) – URM č.   

        342/2016 
 
Finanční záležitosti -  předkládá: Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM  
11. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 5/2016 – URM č. 347/2016 
 
 
Finanční záležitosti -  předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
12. Rozpočtové změny – URM č. 297/2016, 300/2016, 325/2016, 326/2016, 328/2016, 347/2016, 
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348/2016 
13. Odpis pohledávek – URM č. 349/2016 
 
14. Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 8/2016, č. 9/2016 a č. 10/2016 – URM č. 336/2016 
 předkládá: Jaroslav Zíval, předseda výboru ZM 
 
15. Z á v ě r 
 
Před schválením programu byl složen slib člena zastupitele města Ing. Jana Žaluda, KPL 
(nastupující za rezignujícího p. Tomáše Chaloupka). Pan starosta také poděkoval p. 
Chaloupkovi za mnohaleté členství v zastupitelstvu města.  
 
- doplnění programu – Schválení určeného zastupitele pro zpracování Změny č. 1 územního 
plánu Louny, předkladatelem Mgr. Janem Čermákem, jako bod 2a 
 
- hlasování: 24  pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
 

 
 
Po schválení programu bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů:  
 
- Zahájení  (bod č. 1) 07:17     
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- Kontrola plnění usnesení ZM  (bod č. 2) 13:53     
     Šabata, Čermák J. – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Chrobák – vznesen dotaz 
k plnění UZM č. 23/2016, Šabata – u uvedeného usnesení již probíhá skutečné plnění a tato 
usnesení se již v materiálech ke kontrole plnění usnesení neobjevují, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  51/2016 
 
Usnesení č. 51/2016 
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 24  proti 0   zdrželo se 0 
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- Schválení určeného zastupitele pro zpracování Změny č. 1 územního 
plánu Louny (bod č. 3) 

17:46     

          Šabata, Čermák J. – seznámení s obsahem materiálu, Šabata – podána informace o 
konzultaci s návrhem PhDr. Godycké, která s nominací souhlasí, Šabata   
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  52/2016 
 
Usnesení č. 52/2016 
Schválení určeného zastupitele pro zpracování Změny č.1 územního plánu Louny 
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
paní PhDr. Dagmar Godyckou jako určenou členku zastupitelstva pro pořizování Změny č. 1 
územního plánu Louny 

- hlasování: pro 23   proti 0   zdrželo se 1 
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- Připomínky a podněty členů ZM a občanů  (bod č. 3) 20:07     
Rybák – podána informace k možnosti koupi jízdenky v navazujících autobusových spojích 
v rámci programu integrované dopravy Ústeckého kraje, v budoucnu také možnost případného 
zapojení městské autobusové dopravy ve městě Louny do tohoto programu s tím, že jsou 
nastaveny příslušné podmínky dané Ústeckým krajem; základní podmínky předány starostovi 
města; Sunkovská (OSM) – podána informace o výběrovém řízení s tím, že předmětné 
podmínky mohou být zakomponovány, ale musí být prověřeny, zda-li nebude změněna podstata 
smlouvy, která byla zveřejněna při vyhlášení výběrového řízení a domluva s vybraným 
dopravcem; Kučera – výše uvedené bude projednáváno radou města, potažmo zastupitelstvem 
města, zda-li podmínky a případné zapojení bude podporováno  
 
Csonka – dotaz k chybějícímu finančnímu vyčíslení soudních sporů vedených městem Louny, 
Čapková (TAJ) – vyčíslení bylo zohledněno v předmětném sdělení zastupitelstvu města, bude 
prověřeno, 
- dále vznesen dotaz k uvedení informace o nerozměňování mincí na parkovacích automatech, 
především v ul. Na Valích, Jelínek (TSML) – informace uvedena na parkovacích automatech, 
Šabata – návrh na prověření, že tištěné informace jsou na všech automatech a dobře viditelné 
- dále vznesen dotaz k dokončení a zaplacení zakázky Strategického plánu města Loun, Šabata 
– bylo sděleno, že na tvorbě strategického plánu se pracuje s tím, že radou města byl návrh vzat 
na vědomí, předloženy připomínky, které jsou zakomponovány a dále se záležitostech a 
dokumentech s tímto spojených pracuje     
- dále vznesen návrh na usnesení radě města, zabývat se zřízením wifi zony v centru města, 
prostřednictvím příslušných komisí, Janda – již řešeno, zajišťováno v rámci IT oddělení, Csonka 
- na základě reakce návrh na usnesení stažen  
 
Čermák M. – podána informace k proběhlé schůzce o vzdělání, konané v knihovně před 
několika dny, vzneseny připomínky a podáno nesouhlasné vyjádření s tímto projektem, dále 
k tomuto podnětu, všeobecně k oblasti vzdělávání ve městě Louny vystoupili Čermák J., Žalud, 
Rieger, Červa, Hons  
 
Chrobák – vznesena připomínka k řešení problematiky komunikace v ul. Říční, předloženy také 
fotografie předmětné komunikace již po provedené opravě, kterou prováděla TSML s. r. o. Úsek 
je často zatěžován těžkou technikou s tím, že v minulosti byl podán příslib SČVaK o finanční 
spolupodílení se na generální opravě této komunikace (dle sdělení p. Šabaty se jedná pouze o 
příslib, nutné projednání s ředitelstvím, popř. řešením jinou formou), která je vyčíslena v hodnotě 
přesahující 1 mil. Kč, Jelínek (TSML) – podána informace o průběhu opravy předmětné 
komunikace, Šabata – s politováním poukázáno na současný stav komunikace po proběhlé 
opravě 
 
Zlatohlávek (z řad občanů) – pověřen petičním výborem vznést dotaz k zjištění aktuálního 
stavu řešení výše uvedené lokality (ul. Říční) a dalších kroků, Sunkovská (OSM) – podána 
informace o výkupu pozemků s tím, že návrh 1. etapy byl předán v rámci projednávání do 
investiční komise 
 
Náprstek (z řad občanů) – podána informace o problematice obyvatelů bytového domu čp. 
2053, nacházející se částečně na pozemku města a soukromé osoby s tím, že smlouva je 
uzavřena s městem Louny, jako s jediným vlastníkem pozemku, Šabata – smlouva podepsána 
v roce 1996, připravována a uzavřena dle platné legislativy a na základě výpisu z katastru 
nemovitostí řešeno, Rybák – kritické vyjádření k řešení tehdejšího právního zástupce města       
 
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení 
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- Návrh na ukončení členství města Loun ve Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska  (bod č. 4) 

01:37:50     

     Šabata, Čapková (TAJ) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Rybák – vznesen dotaz 
k členství p. Chaloupka (odstoupeného člena zastupitelstva města) v dozorčí radě Destinační 
agentuře dolní poohří, Šabata – z důvodu, že rezignace byla podána před několika dny, bude 
tento návrh na jmenování nového člena řešen a předložen na jednom z dalších zasedání, 
Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  53/2016 
 
Usnesení č. 53/2016 
Návrh na ukončení členství města Loun ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
ukončení členství města Loun ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska                  
s účinností k 31.12.2016 

- hlasování: pro 23  proti 0   zdrželo se 1 
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- OZV - o zrušení OZV č. 4/1993 - o způsobu prodeje obytných domů  (bod 
č. 5) 

01:44:20     

          Šabata, Čapková (TAJ) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 54/2016 
 
Usnesení č. 54/2016 
OZV - o zrušení OZV č. 4/1993 - o způsobu prodeje obytných domů  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
obecně závaznou vyhlášku města Loun č. 1/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky města č. 
4/1993 o způsobu prodeje obytných domů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/1994, 8/1994, 
2/1995, 5/1995, 9/1995 a 7/1996 dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 24   proti 0   zdrželo se 0 
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- OZV, kterou se mění OZV č. 2/2013 o stanovení závazných podmínek - 
kulturní akce  (bod č. 6) 

01:45:48     

          Šabata, Čapková (TAJ) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 55/2016 
 
Usnesení č. 55/2016 
OZV, kterou se mění OZV č. 2/2013 o stanovení závazných podmínek - kulturní akce  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
obecně závaznou vyhlášku města Loun č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
2/2013 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných kulturních podniků (včetně tanečních zábav a diskoték) v rozsahu nezbytném              
k zajištění veřejného pořádku ve městě Louny dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 24  proti 0 zdrželo se 0 
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- OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných místech ve 
městě  (bod č. 7) 

1:47:33     

          Šabata, Čapková (TAJ) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Rybák – podána 
připomínka k příloze předmětné vyhlášky s tím, že v seznamu dětských hřišť nejsou uvedena 
všechna na území města Loun, návrh na odložení a doplnění, Soukup – z důvodové zprávy 
vnímáno tak, že příloha obsahuje jen dětská hřiště, kde byly shledány problémy, Šabata – 
z důvodu úpravy příslušné přílohy návrh na odložení materiálu a přepracování jeho znění,  
 

Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení a hlasovalo o odložení materiálu.  
 

- hlasování: pro 19       proti 1 zdrželo se 4 
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- Odkoupení podílů na pozemcích p.č.650, p.č.651, p.č.653, p.č.1971/108, 
p.č. 1971/109, p.č.1971/121, p.č.1971/122, p.č.1971/125 v k.ú. Louny a 
vydání bezdůvodného obohacení  (bod č. 8) 

01:52:49     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 56/2016 
 

Usnesení č. 56/2016 
Odkoupení podílů na pozemcích p.č.650, p.č.651, p.č.653, p.č.1971/108, p.č. 1971/109, 
p.č.1971/121, p.č.1971/122, p.č.1971/125 v k.ú. Louny a vydání bezdůvodného obohacení  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)odkoupení podílů v rozsahu ideálních 17/200 ve vztahu k celku pozemků  
- p.č.650, p.č.653 v lokalitě park U Trati v Husově ulici zapsaných v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 188   
- p.č.651, v lokalitě park U Trati v Husově ulici zapsaného v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 5961 
- p.č.1971/108, p.č.1971/109, p.č.1971/121, p.č.1971/122, p.č.1971/125 v lokalitě u sportovní 
haly v k.ú. Louny, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Louny, na č. 9213  
vše pro k.ú. Louny, z vlastnictví paní Lucie Barešové, Písek, do vlastnictví Města Louny za kupní 
cenu 226.551 Kč, 
 
b)   vydání bezdůvodného obohacení ve výši  32.256 Kč za 3 roky nazpět za užívání podílů   
      ve výši 17/200 na pozemcích p.č.650, p.č.651, p.č.653, p.č.1971/108, p.č.1971/109,   
      p.č.1971/121, p.č.1971/122, p.č.1971/125 
 
c)    uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě podílů na výše uvedených    
       pozemcích a vydání bezdůvodného obohacení, ve znění dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 23  proti 0   zdrželo se 0 
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- Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k.ú. Louny  (bod č. 9) 1:55:45     
               Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu s tím, že návrh usnesení 
se upravuje z důvodu nových skutečností takto: 
Zastupitelstvo města neschvaluje odprodej pozemku p.č. 2597/30 zastavěná plocha a nádvoří o 
celkové výměře 20 m2 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 10001, pro obec Louny, katastrální území 
Louny, z vlastnictví Města Louny do vlastnictví Miloše Podhajského, Louny; 
Csonka – dotaz k případnému jednání s p. Bitnerem v souvislosti s touto záležitostí, Sunkovská 
(OSM) – v současné době řešen tento návrh, předmětný z návrhu usnesení, posléze budou 
pokračovat další jednání, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 57/2016 
 
Usnesení č. 57/2016 
Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e  
odprodej pozemku p.č. 2597/30 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 20 m2 zapsaného 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Louny, na LV 10001, pro obec Louny, katastrální území Louny, z vlastnictví Města Louny do 
vlastnictví Miloše Podhajského, Louny 

- hlasování: pro 22  proti 0   zdrželo se 1 
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- Petice o vybudování bezpečné příjezdové cesty (p.p.č. 5034/3 v k.ú. 
Louny, LV č. 10001)  (bod č. 10) 

01:59:47     

               Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 58/2016 
 
Usnesení č. 58/2016 
Petice o vybudování bezpečné příjezdové cesty (p.p.č. 5034/3 v k.ú. Louny, LV                    
č. 10001)  
 
Zastupitelstvo města 
p r o j e d n a l o  
petici o opravu příjezdové cesty k zahrádkářské kolonii parcelní číslo 5034/3, obec Louny, 
katastrální území Louny, číslo LV 10001, ostatní komunikace, vybudování osvětlení při této 
příjezdové cestě a snížení rychlosti motorových vozidel v rozmezí 10 km/h až 20 km/h anebo 
zabudování bezpečnostního zpomalovacího prahu 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 0 
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- Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 5/2016  (bod č. 11) 02:02:49     
               Šabata, Kučera – seznámení s obsahem zápisu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 59/2016 
 
Usnesení č. 59/2016 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 5/2016  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ěd o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 5/2016 ze dne 10.10.2016 
2) s c h v a l u j e  
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy ve výši 80 000 Kč Galerii umění 
Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, Goethova stezka 6, Karlovy Vary,                            IČ 
66362768 na vydání reprezentativní publikace "Zdeněk Sýkora fotografem 1937 - 1945"              
z prostředků Kulturního fondu města Loun za podmínky, že žadatel o dotaci poskytne městu 
nejméně 10 výtisků této publikace 

- hlasování: pro 22  proti 0   zdrželo se 1 
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- Rozpočtové změny  (bod č. 12) 02:06:01     
               Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 60/2016 
 
Usnesení č. 60/2016 
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, 
Fügnerova 1371, příspěvkovou organizaci, IČO: 47791080 ve výši 24.271 Kč o pojistné plnění a 
změnu závazného ukazatele (před změnou: 826.800 Kč, po změně: 851.071 Kč) 
 
- navýšení příspěvku na opravy a údržbu pro rok 2016 určeného pro Mateřskou školu speciální 
Louny, Školní 2428, příspěvkovou organizaci, IČO: 61357405 ve výši 4.000 Kč o pojistné plnění 
a změnu závazného ukazatele (před změnou: 1.634.500 Kč, po změně: 1.638.500 Kč) 
 
- poskytnutí mimořádného příspěvku Správě sportovních zařízení města Loun, příspěvkové 
organizaci, IČO: 04293657, ve výši 150.000 Kč na realizaci montáže TUV na Městském zimním 
stadionu Louny z finančních prostředků Fondu pro sport (rozpočet před změnou: 11.991.115 Kč, 
po změně: 12.141.115 Kč) 
 
 - snížení provozního příspěvku pro rok 2016 Správě sportovních zařízení města Loun, 
příspěvkové organizaci, Mírové náměstí 35, Louny, IČO: 04293657, ve výši 1.185.581 Kč                
z důvodu ukončení provozu Městské plavecké haly (rozpočet před změnou: 12.141.115 Kč, po 
změně: 10.955.534 Kč) 
 
- snížení provozního příspěvku pro rok 2016 Městské knihovně Louny, příspěvkové organizaci, 
Mírové náměstí 1, Louny, IČO: 65108477, ve výši 68.000 Kč z důvodu nerealizování opravy 
fasády (rozpočet před změnou: 7.775.000 Kč, po změně: 7.707.000 Kč) 
 
- poskytnutí příspěvku v souladu s „Postupem pro poskytování příspěvků příspěvkovým 
organizacím a organizačním složkám zřízeným městem Louny na mimořádné akce“                       
z prostředků Kulturního fondu města Loun Vrchlickému divadlu, příspěvkové organizaci,      IČO: 
75037637, ve výši 50.000 Kč na vydání publikace „20 výstav v Galerii města Loun“ a souhlasí se 
změnou závazného ukazatele (před změnou 7.499.000 Kč, po změně 7.549.000 Kč) 
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 – Přidělování dotací z Kulturního fondu města 
Loun na činnost kulturních organizací“ poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
jednotlivým organizacím takto: 
60.000 Kč    Taneční klub LUNA Louny, IČO: 63154676, Fügnerova 1268, Louny 
   10.000 Kč na pronájem Vrchlického divadla 9. ročník přehlídky orientálního   
                     Tance BELLYTERRY  
                     50.000 Kč na činnost Tanečního klubu LUNA Louny 
50.000 Kč     „HD zLouni“, IČO: 01888081, Husova 768, Louny 
  na činnost „HD zLouni“ 
50.000 Kč     Martin Čech, IČO: 74770471, Emilla Filly 1940, Louny 
                      na činnost Taneční školy Fénix Louny 
 
- poskytnutí individuální dotace Technické správě města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, 
Louny, IČO: 27290981, ve výši 56.939 Kč jako kompenzaci výdajů na provoz Městské plavecké 



 15 

haly  uskutečněných v roce 2015 a v období 01-05/2016  a uzavření Dodatku  č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě dle předloženého návrhu 
3) s c h v a l u j e  
použití finančních prostředků Kulturního fondu města Loun ve výši 343.000 Kč na realizaci 
záměru „Umístění sochy T. G. Masaryka před ZŠ J. A. Komenského“, který bude zahrnut do 
Plánu investic 2017 a tyto finanční prostředky budou součástí rozpočtu výdajů 2017 ORJ 50 - 
Investice 
4) s c h v a l u j e  
navýšení mzdových limitů roku 2016 v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě takto:  

• Městský úřad v Lounech navýšení o 118.000 Kč na celkovou částku 44.475.000 Kč, 
• Městské informační centrum Louny, o. s. navýšení o 10.000 Kč na celkovou částku  

 910.000 Kč, 
• Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace navýšení                           

o 140.000 Kč na celkovou částku 17.350.000 Kč, 
• Městská knihovna Louny, příspěvková organizace navýšení o 24.000 Kč na celkovou 

částku 4.494.000 Kč,  
• Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace 

navýšení o 42.000  Kč na celkovou částku 7.799.000 Kč, 
• Vrchlického divadlo Louny, příspěvková organizace navýšení o 14.000 Kč na celkovou 

částku 2.967.000 Kč 
5) s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 5/2016/ZM: 
 
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště  ODPA 3111 o 
částku ve výši 24.271 Kč z důvodu navýšení příspěvku na opravy a údržbu Mateřské škole 
Louny, Fügnerova 1371, p. o. o pojistné plnění 
  
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště  ODPA 3112 o 
částku ve výši 4.000 Kč z důvodu navýšení příspěvku na opravy a údržbu Mateřské škole 
speciální Louny, Školní 2428, p. o. o pojistné plnění 
 - navýšení příjmů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 0000 a navýšení běžných 
výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 - Činnost místní správy 
nespecifikované rezervy Fondu pro sociální věci a zdravotnictví o poskytnutý finanční dar ve výši 
2.000 Kč 
 
- navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 0000 o neinvestiční dotaci určenou  na 
zajištění voleb do zastupitelstev krajů ve výši 604.000 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 19 
- Kancelář úřadu ODPA 6171 ve výši  487.000 Kč na odměny a povinná pojištění                      z 
důvodu realizace projektu "MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny", navýšení 
běžných výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 6223 o 33.000 Kč na výdaje 
související s realizací projektu zařazeného do  projektu Euroregionu Krušnohoří „Louny - 
Zschopau očima teenagerů“ a ve výši 84.000 Kč snížení financování (snížení schodku rozpočtu) 
 
- navýšení příjmů a běžných výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 3399 ve 
výši 38.100 Kč o příjmy z poskytování služeb, které budou využity na výdaje spojené se 
zajištěním akce "Lounský advent 2016" 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 15 – Školské budovy                
a sportoviště ODPA 3412 z položky 5192 na položku 5213 ve výši 56.939 Kč z důvodu 
poskytnutí individuální dotace Technické správě města Loun, s. r. o. jako kompenzaci výdajů na 
provoz Městské plavecké haly za r. 2015 a za 01-05/2016 
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- převedení finančních prostředků v rámci výdajů kapitoly 39 - Správa majetku z běžných výdajů 
určených na opravy  ODPA 3322 na kapitálové výdaje ODPA 3613 na úhradu daně              z 
nabytí nemovitosti ve výši 60.000 Kč 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 2221 příspěvku na městskou 
autobusovou dopravu ve výši 500.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování 
(schodek rozpočtu) 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3314 provozního 
příspěvku pro rok 2016 určeného pro Městskou knihovnu Louny, p. o. ve výši 68.000 Kč                   
s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování (schodek rozpočtu) 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 14 - Příspěvkové organizace ODPA 3412 provozního 
příspěvku pro rok 2016 určeného pro Správu sportovních zařízení města Loun, p. o., ve výši 
1.185.581 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování (schodek rozpočtu) 
 
- snížení kapitálových výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA  3421 určených na nákup             
a instalaci nových herních prvků ve výši 101.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo 
financování (schodek rozpočtu) 
 
 - snížení běžných výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 2219 určených na opravy                 
a údržbu komunikací ve výši 70.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování 
(schodek rozpočtu) 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3722 určených na nákup kamery 
ve výši 40.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování (schodek rozpočtu) 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 39 - Správa majetku ODPA 3729 určených na seč pozemku 
bývalé skládky Malnice ve výši 25.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování 
(schodek rozpočtu) 
 
- snížení kapitálových výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 2321 určených na realizaci akce 
"Brloh - kořenová čistírna odpadních vod" ve výši 1.400.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude 
sníženo financování (schodek rozpočtu)  
 
- snížení kapitálových výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3613 určených na realizaci akce "PD 
- Výstaviště - rekonstrukce pavilonu A" ve výši 290.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo 
financování (schodek rozpočtu)   
 
- snížení kapitálových výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 6171 kapitálovou rezervu  ve výši 
1.638.499,20 Kč s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování (schodek rozpočtu)  
 
- snížení kapitálových výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3111 určených na akci  "Soukromá 
MŠ Holárkovy sady - zateplení objektů" ve výši 2.000.000 Kč s tím, že ve stejné výši bude 
sníženo financování (schodek rozpočtu) 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní 
správa ODPA 6171 nespecifikované rezervy finančních prostředků Kulturního fondu města Loun 
na ODPA 3316 ve výši 80.000 Kč z důvodu poskytnutí dotace Galerii umění Karlovy Vary, 
příspěvkové organizaci Karlovarského kraje  na vydání reprezentativní publikace "Zdeněk 
Sýkora fotografem /1937 - 1945" 
 
- navýšení příjmů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 2169 o přijaté sankční platby                       
a navýšení běžných výdajů této kapitoly ODPA 6171 ve výši 158.500 Kč, a to na navýšení mezd 
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o 4 % a úhradu povinného pojistného na sociálním a zdravotním pojištění 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 15 - Školské budovy a sportoviště ODPA 3114 ve výši 246.100 
Kč,  snížení ODPA 3121 ve výši 400.000 Kč, snížení běžných výdajů kapitoly 39 - Správa 
majetku ODPA 3322 ve výši 665.000 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 15 - Školské 
budovy a sportoviště ODPA 3412 ve výši 1.311.100 Kč na narovnání s TSML, s. r. o. za 
technické zhodnocení městského koupaliště  
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované 
rezervy a navýšení běžných výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6112  ve výši 35.000 Kč 
na nákup drobných věcných darů určených k prezentaci a propagaci Města Loun 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované 
rezervy a navýšení běžných výdajů kapitoly 19 - Kancelář úřadu ODPA 6112  na ošatné pro 
oddávající ve výši 35.000 Kč 
 
- převedení finančních prostředků v rámci běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní 
správa z ODPA 6171 nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun na ODPA 3319 v 
celkové výši 160.000 Kč z důvodu vyplacení dotace Tanečnímu klubu LUNA Louny,                
"HD zLouni“ a Martinu Čechovi  
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované 
rezervy Kulturního fondu města Loun ve výši 50.000 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 14 - 
Příspěvkové organizace ODPA 3316 ve výši 50.000 Kč z důvodu vyplacení příspěvku 
Vrchlickému divadlu, příspěvkové organizaci na vydání publikace  "20 výstav v Galerii města 
Loun" 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa ODPA 6171 nespecifikované 
rezervy Fondu pro sport ve výši 150.000 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly 15 - Školské 
budovy a sportoviště ODPA 3412 ve výši 150.000 Kč z důvodu vyplacení příspěvku Správě 
sportovních zařízení  města Loun, příspěvkové organizaci na realizaci montáže TUV na 
Městském zimním stadionu Louny 
 
- navýšení běžných výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 2143 ve výši 14.000 
Kč z důvodu navýšení mzdového limitu pro zaměstnance MIC včetně povinných pojištěních a 
snížení běžných výdajů kapitoly 28 - Sociální věci a zdravotnictví ODPA 4193 určených na 
náhradu perzekvovaným osobám ve výši 14.000 Kč 
 
- snížení běžných výdajů kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa prostředků komise 
cestovního ruchu RM ODPA 2143 neinvestičních transferů spolkům ve výši 10.000 Kč a 
navýšení běžných výdajů kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 2143 ve výši 10.000 
Kč na nákup poutačů 
 
 - navýšení kapitálových příjmů a výdajů kapitoly 50 - Investice ODPA 3725 o poskytnutý 
finanční dar ve výši 800.000 Kč určený na realizaci akce č. 18/2016 "Vybudování podzemních 
kontejnerů na separovaný odpad v ul. Na Valích" 
 
- snížení kapitálových příjmů a výdajů kapitoly 50 – Investice ODPA 0000 a ODPA 2321                
o  dotaci určenou na akci č. 1/2016 „Brloh – kořenová čistírna odpadních vod“ ve výši 2.000.000 
Kč 
  
- 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 262.000 Kč 
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- snížení běžných výdajů kapitoly 17 - Městská policie ODPA 5311 ve výši  938.000 Kč                   
o nevyčerpané finanční prostředky na mzdách a povinném pojistném na sociálním                       
a zdravotním pojištění a ve stejné výši snížení financování (snížení schodku rozpočtu)   
 
- snížení běžných výdajů rozpočtu 2016 v celkové výši 3.603.000 Kč dle níže uvedeného rozpisu 
s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování  (snížení schodku rozpočtu):  
 

ORJ ODPA POL ČÁSTKA 
28 4193 5192 -16.000 Kč 
28 3513 5169 -357.000 Kč 
39 1011 5169 -5.000 Kč 
39 1014 5169 -210.000 Kč 
39 1032 5169 -25.000 Kč 
39 2321 5169 -100.000 Kč 
39 2339 5229 -10.000 Kč 
39 3326 5171 -100.000 Kč 
39 3612 5169 -50.000 Kč 
39 3613 5171 -100.000 Kč 
39 3722 5169 -100.000 Kč 
41 6171 5901 -1.030.000 Kč 
41 6399 5362 -1.000.000 Kč 
51 3322 5171 -500.000 Kč 

  8115 -3.603.000 Kč 
 
- snížení kapitálových výdajů rozpočtu 2016 v celkové výši 3.318.710 Kč dle níže uvedeného 
rozpisu s tím, že ve stejné výši bude sníženo financování  (snížení schodku rozpočtu): 
 

ORJ ODPA POL ČÁSTKA 
39 3631 6121 -98.960 Kč 
39 3639 6130 -100.000 Kč 
50 3412 6121 -2.600.000 Kč 
50 2219 6121 -519.750 Kč 

  8115 -3.318.710 Kč 
 
6) b e r e  n a  v ěd o m í  
informaci o rozpočtových opatřeních č. 14-16/2016/RM schválených radou města v souladu        
s usnesením ZM č. 77/2015, 9/2016 a 19/2016 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 0 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

- Odpis pohledávek  (bod č. 13) 02:09:14     
                    Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 61/2016 
 
Usnesení č. 61/2016 
Odpis pohledávek  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
odpis pohledávek na nájemném za byty z důvodu úmrtí dlužníků ve výši 101 772,30 Kč takto: 
 

p. č. Jméno Částka 
1 Gore Ludovít 25 332,00 
2 Kysela Adam 76 440,30 
 Celkem     101 772,30 

- hlasování: pro 23  proti 0   zdrželo se 1 
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- Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 8/2016, č. 9/2016 a č. 10/2016  
(bod č. 14) 

02:10:30     

               Šabata, Zíval– seznámení s obsahem zápisu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 62/2016,  
 
Usnesení č. 62/2016 
Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 8/2016, č. 9/2016 a č. 10/2016  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 8/2016 ze dne 03.08.2016, č. 9/2016 ze dne 
07.09.2016 a č. 10/2016 ze dne 05.10.2016 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 0 
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Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zastupitelstvo města v 18:30 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.  
Ondřej Soukup, v. r.  
 
 
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  
SČVaK – Severočeské vodovody a kanalizace  
IČO – identifikační číslo 
RM – rada města  
ODPA – oddíl paragrafu  
EO – ekonomický odbor  
 
 
 
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. 
 
 
 

 


