
ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  LOUN 

P o z v á n k a  
na 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Loun, které se koná dne 22. února 

2016 v 16:30 hodin  
ve velké zasedací místnosti  

 

 
1. Zahájení 
 
2. Kontrola plnění usnesení ZM – UZM č. 76/2014, 64/2015 
 předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta m ěsta  
 
3. Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů 
 
Majetkové záležitosti – Ing. Blanka Sunkovská, vedo ucí odboru SM  
4. Odkoupení pozemků p.č. 3738/197, 3738/221, 3738/307, 3738/308, 3738/309 a 3738/310 v k.ú. Louny - 

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

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

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

 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
   
10. Prošetření zodpovědnosti za neplatné odvolání u funkce ředitelky MŠ Fügnerova – UZM č. 64/2015 
 předkládá: Radovan Šabata, starosta m ěsta  
 
Finan ční záležitosti – p ředkládá Ing. Michal Ku čera, předseda finan čního výboru ZM  
11. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2016 – URM č. 53/2016 
 předkládá: Ing. Michal Ku čera, předseda finan čního výboru ZM  
 
12. Rozpočtové změny – URM č. 6/2016, 19/2016, 39/2016, 45/2016, 53/2016, 54/2016, 55/2016, 63/2016 
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO  
 
13. Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 11/2015 a 1/2016 – URM č. 24/2016 
 předkládá: Jaroslav Zíval, p ředseda kontrolního výboru ZM 
 
14. Z á v ě r 
 
 
 
 
 
 

Radovan Šabata, v. r.       Mgr. Jan Čermák, v. r.  
  starosta m ěsta           místostarosta  


