
P r o g r a m 

40. schůze Rady města Loun, která se koná dne 19. září 2016 od 15:00 hodin 

v zasedací síni rady města 
 

1. Zápis z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 10/2016 
 předkládá: Tomáš Chaloupek, předseda komise RM  
 přizváni: Michal Ovšonka, tajemník komise RM  
 
2. Zápis sociální a bytové komise č. 8/2016 - per rollam  
 předkládá: Bc. Jana Černá, předsedkyně komise 
 
3. Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 6/2016 
 předkládá: Ing. Milan Skula, předseda Komise pro životní prostředí RM 
 přizváni: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
4. Náměty členů rady města 
 
5. Rozpis svateb na rok 2017  
 předkládá: Ing. Jana Dvořáková, vedoucí OS 
  
6. Úprava nařízení č. 2/2016, v platném znění vč. Ceníku parkovného 
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zajištění provozu sběrného dvora odpadů města Louny 
8. Návrh Smlouvy o závazku veřejné služby “Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu 

města Louny veřejnými službami v přepravě cestujících“ 
9. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

týkající se akce  „Rekonstrukce chodníku v ul. 28. října - úsek od ul. Riegrova k ul. ČSA“ 
10. Snížení ceny nabízených pozemků určených k zástavbě řadovými rodinnými domy v lokalitě "Ryneček" 
11.  Zřízení anténního systému MKDS na budově Domova pro seniory v ul. Rakovnická 
12. Farmářské a vánoční trhy 2017 
13. Prodejní stánky 2017 
 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku 
 
14. Žádost ZUŠ o zřízení míst poskytovaného vzdělávání 
15. Žádost Mateřské školy speciální o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 přizváni: Ing. Martina Kladivová, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací EO 
16. Rozpočtové změny 
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 
17. Informace - účast města Loun ve sdruženích  
 předkládá: Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ 
 
18. Kontrola plnění usnesení RM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Radovan Šabata, v. r.                                                        Mgr. Jan Čermák, v. r.   
    starosta města                                                                       místostarosta    
 


