
P r o g r a m 

50. schůze Rady města Loun, která se koná dne 6. února 2017 od 15:00 hodin 

v zasedací síni rady města 
 

1. Zápis z jednání investiční komise RM č. 2/2017 
 předkládá: Pavel Brož, předseda investiční komise RM 
 přizváni: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku 
 
2. Zápis z jednání komise pro zdravotnictví RM č. 1/2017-per rollam  
 předkládá: Ing. Milan Koča, předseda komise 
 přizváni: Milan Fürstl, tajemník komise RM 
 
3. Zpráva o činnosti MIC za rok 2016, zpráva o Lounském adventu 2016  
 předkládá: Mgr. Blanka Tomášková, vedoucí Městského informačních centra 
 
4. Náměty členů rady města 
  
5. Zápis z jednání FV č. 1/2017 ze dne 16.1.2017  
 předkládá: Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM 
 
6. Změna organizačního řádu Městského úřadu Louny  
 předkládá: Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ Louny 
 
7. Úprava Ceníku parkovného ve vymezených oblastech města Loun, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy 

8. Zvýšení nájemného v bytech (nástavbách domů) ve vlastnictví města Loun – Suzdalské nám., ul. Palackého 
v Lounech 

9. Pronájem pozemku p.č. 3254/57 v k.ú. Louny, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Louny 2  
10. Žádost o vydržení vlastnického práva manželů Mezerových k pozemku p.č. 2842/439 v k.ú. Louny  
11. Smlouva k užívání označníků 
12. Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem  
na území města Louny 

13. GridServices s.r.o. – žádost o pronájem pozemků pro mobilní zařízení se zkapalněným zemním plynem  
14. Smlouva o výpůjčce Vrchlického divadla a dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce kulturního domu Zastávka  
15. Prodej části pozemku p.č. 1664/5 v k.ú. Louny 
16. Prodej části pozemku p.č. 5087/3, prodej pozemku p.č. 5087/43 v k.ú. Louny, revokace  bodu 1) usnesení 

RM č. 36/2015 a revokace usnesení ZM č. 6/2015 
 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
17. Platové ohodnocení zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny 
18. Rozpočtové změny 
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
19. Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2017 
20. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Správy sportovních zařízení města Loun 
21. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše 
22. Žádosti základních škol o souhlas s technickým zhodnocením majetku města 
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 přizváni: Ing. Martina Kladivová, EO 
 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Šabata, v. r.                                                                           Mgr. Jan Čermák, v. r.                                          
  starosta města                                                                                        místostarosta  
 


