
P r o g r a m 

27. schůze Rady města Loun, která se koná dne 8. února 2016 od 15:00 hodin 

v zasedací síni rady města 
 

1. Informativní zpráva o činnosti - Městské informační centrum Louny  
 předkládá: Mgr. Blanka Tomášková, vedoucí MIC 
 

2. Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2016  
 předkládá: Stanislav Svoboda, předseda komise RM 
 

3. Zápis z jednání kulturní komise RM č. 1/2016  
 předkládá: PhDr. Michal Pehr, Ph.D, předseda komise RM 
 

4. Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 1/2016  
 předkládá: Mgr. Pavel Janda, předseda komise RM 
 

5. Prošetření zodpovědnosti za neplatné odvolání u funkce ředitelky MŠ Fügnerova 
 předkládá: Radovan Šabata, starosta města  
 

6. Náměty členů rady města 
  

7.  Veřejnoprávní smlouva o spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických 
podkladů Ústeckého kraje 

 přizván: Bc. Zbyněk Zeibich, vedoucí odd. územního plánování a památkové péče  
8. Veřejnoprávní smlouva – zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI  
9. Změna složení komise státní památkové péče pro program „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“  
 předkládá: Ing. Kateřina Todtová, vedoucí odboru stavebního úřadu 
 

10. Prevence kriminality na rok 2016  
 předkládá: Mgr. Iva Vildová, vedoucí odboru SVaZ  
 přizváni: Taťána Tkadlečková, vedoucí úseku sociální prevence 
 

11. Žádost o výjimku z Pravidel č.P12/2011  
 předkládá: Mgr. Iva Vildová, vedoucí odboru SVaZ 
 

12. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 1/2016  
 předkládá: Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM  
 

13. Programy na poskytnutí dotací z rozpočtu města Loun na rok 2016  
14. Rozpočtové změny  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 

15. Změna smlouvy o výpůjčce č.j. MULNCJ/50082/2014/SM – Alena Kačínová 
16. Výjimka z Pravidel Rady města Loun č. P1/2014 
17. Žádost o snížení nájemného v bytě – Grundzová Marcela 
18. Žádost o navýšení nájemného za pronájem budovy č.p. 57 v Lounech 
19. Žádost o zkrácení vázacích podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v letech 1997 až 2000, na 

něž byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, a výmaz zástavního práva (program na podporu výstavby 
nájemních bytů) 

20. Souhlas rady 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 

21. Schválení dodatku č. 17 ke Smlouvě o umožnění prohlídek části děkanského kostela sv. Mikuláše Louny  
22. Změna obecní a současně katastrální hranice mezi k.ú. Louny a k.ú. Dobroměřice 
23. Prodej pozemku p.č. 4881/272 v k.ú. Louny – Slezákovi – nesouhlas s kupní cenou 
24. 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 
25. Předkupní právo – části pozemku p.č. 3595/60 v k.ú. Louny 
 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku 

 

26. Kontrola plnění usnesení RM 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Šabata, v. r.                                                Mgr. Jan Čermák, v. r.   
  starosta města                                                                místostarosta     


