
P r o g r a m 

53. schůze Rady města Loun, která se koná dne 27. března 2017 od 15:00 hodin 

v zasedací síni rady města 
 

 

1. Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 a 3/2017  
 předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru 
 
2. Zápis z jednání dopravní komise RM č. 3/2017 
 předkládá: František Vágner, předseda komise RM 
 přizváni: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 

Václav Zlatohlávek, tajemník komise RM 
  
3. Zápis z jednání investiční komise RM č. 3/2017  
 předkládá: Pavel Brož, předseda investiční komise RM 
 přizváni: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
4. Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2017 
 předkládá: Stanislav Svoboda, předseda komise RM  
 
5. Zápis z jednání kulturní komise RM č. 2/2017  
 předkládá: PhDr. Michal Pehr, Ph.D, předseda komise RM 
 
6. Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM č. 2/2017  
 předkládá: Ing. Jan Vaic, předseda komise RM 
 
7. Zápis z jednání komise pro otevřenou radnici RM č. 2/2017  
 předkládá: Mgr. Pavel Janda, předseda komise RM 
 
8. Náměty členů rady města 
  
9. Uzavření smlouvy s Centrálním registrem jízdních kol pro ČR  
 předkládá: Radek Baláš, ředitel MP Louny 
 
10. Rozdělení finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2017“  
 předkládá: PhDr. Michal Pehr, Ph.D, předseda komise státní památkové péče 
 přizváni: Ing. Kateřina Todtová, vedoucí odboru SÚ 
 
11. Zápis ze schůzky pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny a schválení podání žádosti o 

účelovou dotaci z Programu regenerace MPZ  
 předkládá: PhDr. Michal Pehr, Ph.D., předseda pracovní skupiny pro regeneraci MPZ v Lounech 
 přizváni: Ing. Eva Pavelková, pracovník OSM 
 
12. Změna pravidel RM P2/2014 "pro pronájem a správu bytů v domech s pečovatelskou službou"  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 přizváni: Libuše Machillová, ředitelka MPS s denním stacionářem 
 
13. Návrh odměn neuvolněných členů ZM a peněžitých plnění fyzických osob za výkon funkce člena komise 

nebo výboru  
 předkládá: Ing. Eva Šafrová, vedoucí KÚ 
 
14. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017  
 předkládá: Michal Kučera, předseda finančního výboru 
 přizváni: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 
15. Řešení stížnosti na Městskou knihovnu Louny, příspěvková organizace  
16. Rozpočtové změny  



17. Přípravná třída na ZŠ Školní ve školním roce 2017/2018  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 
18. Vyhodnocení dotace poskytnuté Soukromé mateřské škole Mateřinka s. r. o. v roce 2016  
19. Zrušení Smlouvy o výpůjčce se Správou sportovních zařízení města Loun, p.o. dohodou  
20. Odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102, a p.č. 5021/29, neodkoupení podílu na pozemku p.č. 

4035/72,  vše v k.ú. Louny  
21. GridServices s.r.o. – opakovaná žádost o pronájem pozemků pro mobilní zařízení se zkapalněným zemním 

plynem a žádost o přehodnocení usnesení RM č. 49/2017 ze dne 06. 02. 2017  
22. Převod objektů stálého lehkého opevnění na pozemcích p.č. 199/2, p.č. 3052/8 a p.č. 33100/39  v k.ú. Louny 
23. Uzavření veřejnoprávní smlouvy – dohody o změně obecní hranice mezi Městem Louny a Obcí Dobroměřice 
24. Pronájem části pozemku p.č. 4940/21 v k.ú. Louny -  BILLA, parkoviště  
25. Žádost o odprodej pozemku p.č. 4987/771 v k. ú. Louny Zuzaně Pražákové  
26. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí individuální dotace - Dům dětí a mládeže Postoloprty, příspěvková 

organizace  
27. Prodejní stánek tiskovin a tabákových výrobků, ul. Slovenského národního povstání p.p.č. 3639/172 – 

prodloužení provozu, žadatel Jakub Jašák  
 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
28. Kontrola plnění usnesení RM 
 
29.  Převzetí majetku – Zeissův nadační fond    
 
 
 
 
 
 
 

 
Radovan Šabata, v. r.        Mgr. Jan Čermák, v. r.  
  starosta města          místostarosta  

 
 
 
 


