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Zápis z jednání investiční komise RM č. 1/2017 

ze dne 11.01.2017 
 

Přítomni:  8 členů investiční komise - P. Brož, PhDr. D. Godycká, Ing. E. Hořejší, Ing. M. Tajtl, 
Ing. P. Dragounová, J. Bouda, M. Batala, Bc. R. Janeček 
 Tajemnice komise: H. Platilová 

 Hosté: Ing. B. Sunkovská - vedoucí OSM, Radovan Šabata – starosta města, Dana 
Lávicová – pracovník OSM 

 
Omluveni:   Ing. arch. J. Kautský 
Neomluveni: xxx 
Pozdní příchod:  Ing. P. Dragounová 
 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání IK č. 1/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 1/2017, výstupy z projednání zápisu č. 12/2016 v radě města dne 09.01.2017 – 
předkládá předseda investiční komise pan P. Brož 

2. Akce č. 38/2016 „PD – chodníky podél silnice II/246 – úsek od ul. Maroldova k ul. 
Přemyslovců vč. VO“ – předkládá OSM 

3. Prezentace investičních akcí občanům města dle usn. RM č. 182/2006 – předkládá OSM 
4. Harmonogram čerpání schváleného Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování 

na rok 2017 – předkládá OSM 
5. Různé 
   

1. Schválení programu jednání IK č. 1/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 1/2017, výstupy z projednání zápisu č. 12/2016 v radě města dne 09.01.2017 

 

Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 1/2017, ověřovatelem 
zápisu z jednání IK č. 1/2017 byla jmenována Ing. E. Hořejší.  
Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 11/2016 v RM – bez připomínek. 
 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- schvaluje program jednání IK č. 1/2017 
- předseda IK jmenoval Ing. E. Hořejší jako ověřovatele zápisu z jednání IK 

č. 1/2017 
- bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 12/2016 v radě města 

dne 09.01.2017. 
 
 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Bouda, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
2. Akce č. 38/2016 „PD – chodníky podél silnice II/246 – úsek od ul. Maroldova k ul. 

Přemyslovců vč. VO“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh situace k akci „Louny – chodníky 
podél silnice II/245“. Akce zahrnuje zpracování PD pro stavební řízení pro rekonstrukci 
chodníku v ulici Slovenského národního povstání v úseku od ulice Maroldova po ulici 
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Přemyslovců včetně zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „SFDI“). 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníku po levé straně komunikace směrem od ul. 
Maroldova po ul. Přemyslovců včetně parkoviště u autobusové zastávky Luna a úpravy 
stávajících autobusových zastávek a po pravé straně prostor autobusové zastávky včetně 
dopravních úprav stávajících přechodů pro chodce, úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Projekt bude zahrnovat i rekonstrukci veřejného osvětlení. 

Hlavní změny se týkají autobusových zastávek u Luny. Projektant autobusové zastávky sloučil, 
změnil polohu vjezdu u stávajícího parkoviště, přidal odbočovací pruh do ulice Březinova 
z důvodu předpokládaného zvýšení provozu do nové zástavby. Další menší úpravy stávajícího 
chodníku jsou vyvolané podmínkami SFDI. 
 
Výše uvedená akce byla projednána za účasti zpracovatele projektové dokumentace 
v dopravní komisi RM dne 04.01.2017. Dále byla projektová dokumentace též dne 04.01.2017 
projednána se zástupci Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, kteří vyslovili s projektovým 
řešením předběžný souhlas. 
 
Při projednávání tohoto bodu členové IK diskutovali o výjezdu z parkoviště u autobusové 
zastávky Luna včetně dopravních úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Pracovnice OSM paní Lávicová informovala členy IK též o úpravě autobusových zastávek 
včetně dopravních úprav stávajících přechodů pro chodce a dále sdělila členům IK, že náklady 
na realizaci akce dle rozpracované projektové dokumentace činí cca 9.000.000 Kč. 

 
Závěr:  Investiční komise bere na vědomí informace ve věci akce č. 38/2016 „PD – 
chodníky podél silnice II/246 – úsek od ul. Maroldova k ul. Přemyslovců vč. VO“ 

 
 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala 

Proti 0     

Zdržel se 1    Janeček 

Nehlasoval 0  

 

3. Prezentace investičních akcí občanům města dle usn. RM č. 182/2006 

Dle usn. Rady města Loun č. 182/2006 ze dne 24.05.2006 se musí pravidelně, nejpozději 
k 31.1. daného kalendářního roku, předložit investiční komisi ke schválení návrh investičních 
akcí, které budou občanům města Loun předloženy k vyjádření. 
 
Odbor správy majetku zhodnotil možnosti prezentace investičních akcí v letošním roce 
a navrhuje pro rok 2017 prezentovat na webových stánkách města Loun níže uvedené akce: 

- akci č.   3/2017/Inv „PD – Městská plavecká hala v Lounech“   
- akci č.   5/2017/Inv „PD – Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“. 
 
Při projednávání tohoto bodu členové investiční komise zhodnotili možnosti prezentace 
investičních akcí a kromě akcí navrhovaných OSM navrhli pro rok 2017 prezentovat na 
webových stránkách města Loun ještě další investiční akce. Shodli se, že o návrzích budou 
hlasovat jednotlivě. 
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Akce č. 3/2017/Inv „PD – Městská plavecká hala v Lounech“: 

Závěr: Investiční komise doporučuje prostřednictvím webových stránek města Loun 
prezentovat akci č. 3/2017/Inv „PD – Městská plavecká hala v Lounech“. 

Hlasování:   

Pro 8 Brož, Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, Janeček   

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

   

 

Akce č. 5/2017/Inv „PD – Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“: 

Závěr: Investiční komise doporučuje prostřednictvím webových stránek města Loun 
prezentovat akci č. 5/2017/Inv „PD – Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu 
Zdeňka Sýkory“. 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Batala, Janeček   

Proti 1   Bouda 

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

   

 

Akce č. 15/2017/Inv „Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu 
v Lounech“: 

Závěr: Investiční komise doporučuje prostřednictvím webových stránek města Loun 
prezentovat akci č. 15/2017/Inv „Změna systému chladícího zařízení na Městském 
zimním stadionu v Lounech“. 

Hlasování:   

Pro 7 Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, Janeček   

Proti 0   

Zdržel se 1    Brož 

Nehlasoval  0  

   

 

Akce č. 14/2017/Inv, č. 4/2017/Opr „Revitalizace Masarykových sadů – park T.G.M“: 

Závěr: Investiční komise doporučuje prostřednictvím webových stránek města Loun 
prezentovat akci č. 14/2017/Inv „Revitalizace Masarykových sadů – park T.G.M“. 

Hlasování:   

Pro 8 Brož, Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, Janeček   

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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Akce týkající se areálu Výstaviště v Lounech:  

- akce č.   15/2016 „PD – Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“   
- akce č.  7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“  
- akce č.  8//2017/Inv „Výstaviště, Louny – rozšíření veřejného osvětlení“  
- akce č.  10/2017/Inv „PD – rekonstrukce pavilonu B na výstavišti“ 

 

Závěr: Investiční komise doporučuje prostřednictvím webových stránek města Loun 
prezentovat následující akce týkající se areálu Výstaviště v Lounech: akci č. 15/2016 „PD 
– Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“, akci č. 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní 
přípojka v areálu výstaviště“, akci č. 8//2017/Inv „Výstaviště, Louny – rozšíření veřejného 
osvětlení“, akci č. 10/2017/Inv „PD – rekonstrukce pavilonu B na výstavišti“. 

 

Hlasování:   

Pro 8 Brož, Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, Janeček   

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

   

 

OSM navrhuje, aby na webových stránkách města Loun byly tyto akce prezentovány pod 
společným názvem: „Rekonstrukce areálu Výstaviště Louny – členění dle schválených 
investičních akcí “.  

 

Akce 9/2017/Inv „Rekonstrukce č.p. 1070 Husova ulice“: 

Závěr: Investiční komise hlasovala o návrhu na usnesení v tomto znění: IK doporučuje 
prostřednictvím webových stránek města Loun prezentovat akci č. 9/2017/Inv 
„Rekonstrukce č.p. 1070 Husova ulice“. Vzhledem k níže uvedenu výsledku hlasování 
investiční komise prezentaci akce nepodpořila, neboť dle „Jednacího řádu komisí Rady 
města Loun“ čl. 3 odst. 2 je usnesení komise platné pokud s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech jmenovaných členů komise (v tomto případě: celkem 9 
členů, přítomných 8 členů). 
 

Hlasování:   

Pro 1 Batala  

Proti 7   Brož, Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Bouda, Janeček   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

   

 
 
4. Harmonogram čerpání schváleného Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav 

a udržování na rok 2017 

Odbor správy majetku seznámil členy IK s harmonogramem čerpání schváleného Plánu 
investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017. Vedoucí OSM sdělila, že budou 
v průběhu roku 2017 předloženy členům IK aktualizace těchto plánů. 
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Závěr:  Investiční komise bere na vědomí předložené informace ve věci čerpání 
schváleného Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
 

Hlasování:   

Pro 8 Brož, Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, Janeček   

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

   

 

5. Různé 

Plnění Plánu investic na rok 2016 a Plánu oprav a udržování na rok 2016  
 
OSM informoval členy IK o stavu plnění uvedených plánů, jejichž rozpočtovaná výše byla 
naposledy upravena zastupitelstvem města v prosinci 2016.  
Plán investic na rok 2016 byl splněn na 96,39 %. Oproti plánu se nepodařilo  u akce č. 1/2016 
„Brloh – kořenová čistírna odpadních vod“ proinvestovat 1.147.000 Kč, a to z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek. Dále pak u akce č. 6/2015 „Brloh – rekonstrukce jednotné 
kanalizace“ proinvestovat 1.735.000 Kč, a to z důvodu postupu prací v závislosti na realizaci 
KČOV a nepříznivých klimatických podmínek. 
Plán oprav a udržování na rok 2016 byl splněn na 93,36 %. Opět oproti plánu se nepodařilo u 
akce č. 28/2016 „Oprava chodníku u kostela sv. Mikuláše – II. a III. etapa“ proinvestovat 
422.000 Kč, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek při provádění archeologického 
průzkumu. A dále pak u akce č. 39/2016 „Výměna oken č.p. 35 – objekt B – západní strana“ 
nebyla dodavateli v roce 2016 proplacena 20% pozastávka ve výši 164.916 Kč, neboť dle 
smlouvy o dílo nebyly včas odstraněny vady a nedodělky.  
Vzhledem k tomu, že s uvedenými částkami nebylo v rozpočtu na rok 2017 kalkulováno, budou 
radě města předloženy návrhy rozpočtových změn v rámci projednání tohoto zápisu z jednání 
IK. Přesuny finančních prostředků budou provedeny v rámci nebo mezi investicemi a opravami 
velkého rozsahu (ve schváleném rozpočtu výdajů 2017 rozpočtováno na ORJ 50 – Investice 
a 51 – Opravy a udržování, tj. např. z úspory u akce č. 2/2017/Inv „Demolice Městské plavecké 
haly v Lounech“). 
 
Závěr: 
Investiční komise bere na vědomí předložené informace ve věci plnění Plánu Investic na 
rok 2016 a Plánu oprav a udržování na rok 2016 vč. řešení financování uvedených akcí. 

 
 

Hlasování:   

Pro 8 Brož, Godycká, Hořejší,Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, Janeček   

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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Další jednání investiční komise se uskuteční dne 08.02.2017 (středa) od 15:00 hod. 
 
 

Účast členů investiční komise na jednáních  

    

Počet jednání ve 
volebním období* 

23 
   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Pavel Brož 23   

PhDr. Dagmar Godycká 19 4  

Ing. Petra Dragounová 14 9  

Bc. Rudolf Janeček 19 4  

Martin Batala 21 2  

Ing. Edita Hořejší 23   

Ing. arch. Josef Kautský 22 1  

Jaroslav Bouda 19 4  

Ing. Miloš Tajtl 21 2  
 

* uvádí se jen počet jednání od začátku volebního období tj. od konce roku 2014 

 

 

Schválil: Pavel Brož  předseda IK  13.01.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Ing. Edita Hořejší  člen IK  13.01.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala:  Hana Platilová  tajemnice IK  13.01.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
 

 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. Její 
stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své konečné 
rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání investiční komise RM č. 1/2017 projednala Rada města Loun na své 
49. schůzi dne 23.01. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 17/2017  
Zápis z jednání investiční komise RM č. 1/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání investiční komise RM č. 1/2017 ze dne 11.01.2017 
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2) s c h v a l u j e  
návrh investiční komise RM uvedené v zápisu č. 1/2017 takto: 
- Prostřednictvím webových stránek města Loun prezentovat občanům následující akce: 
• akce č. 3/2017/Inv „PD – Městská plavecká hala v Lounech“   
• akce č. 5/2017/Inv „PD – Úprava piazzetty Vrchlického divadla dle návrhu Zdeňka Sýkory“ 
• akce č. 15/2017/Inv „Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu                
v Lounech“ 
• akce č. 14/2017/Inv, č. 4/2017/Opr „Revitalizace Masarykových sadů – park T.G.M“ 
• akce „Rekonstrukce areálu Výstaviště Louny – členění dle schválených investičních akcí“, tj. akce 
číslo: 15/2016 „PD – Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“, 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní 
přípojka v areálu výstaviště“, 8//2017/Inv „Výstaviště, Louny – rozšíření veřejného osvětlení“ a 
10/2017/Inv „PD – rekonstrukce pavilonu B na výstavišti“ 
• akce č. 1/2017/Inv „Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Pramene Louny  
3) s c h v a l u j e  
rozpočtovou změnu, která bude součástí rozpočtového opatření č. 1/2017/RM: 
- snížení běžných výdajů ODPA 3745 a navýšení běžných výdajů ODPA 3322 v rámci ORJ 51 – 
Opravy a udržování ve výši 164.916 Kč na dofinancování akce č. 39/2016 „Výměna oken č.p. 35 – 
objekt B – západní strana“ 
4) s o u h l a s í  
s návrhem rozpočtových změn, které budou součástí rozpočtového opatření č. 1/2017/ZM:   
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 2321                    
v  rámci ORJ 50 – Investice ve výši 1.147.000 Kč na dofinancování akce č. 1/2016 „Brloh – 
kořenová čistírna odpadních vod“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 2321                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 1.735.000 Kč na dofinancování akce č. 6/2015 „Brloh – 
rekonstrukce jednotné kanalizace“ 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412, ORJ 50 – Investice ve výši 422.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů ODPA 3322, ORJ 51 – Opravy a udržování ve výši 422.000 Kč na dofinancování 
akce č. 28/2016 „Oprava chodníku u kostela sv. Mikuláše – II. a III. etapa“ 
5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tyto návrhy, v rámci rozpočtových změn, ke 
schválení zastupitelstvu města 
T: 27.02.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Bouda, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1  Pehr   

 
 
 

 
 
 
 


