
P r o g r a m 

42. schůze Rady města Loun, která se koná dne 17. října 2016 od 15:00 hodin 

v zasedací síni rady města 
 

1. Zápis z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 11/2016   
 předkládá: Tomáš Chaloupek, předseda komise RM 
 přizváni: Michal Ovšonka, tajemník komise RM 
 
2. Zápis z jednání komise pro rodinu RM č. 5/2016 a č. 6/2016   
 předkládá: Vilma Svobodová, předsedkyně komise RM 
 
3. Zápis z jednání kulturní komise RM č. 6/2016 
 předkládá: PhDr. Michal Pehr, Ph.D., předseda komise RM 
  
4. Zápis z jednání investiční komise RM č. 9/2016   
 předkládá: Pavel Brož, předseda investiční komise RM 
 přizváni: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 

Pavel Domecký, předseda FK SEKO Louny z.s. 
 
5. Schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace pro MFS LN   
 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 přizváni: Pavel Domecký, předseda FK SEKO Louny z.s. 
 
6. Náměty členů rady města 
  
7. Smlouva o umožnění prohlídek části prostor děkanského kostela sv.Mikuláše  
 předkládá: Ing. Eva Šafrová, vedoucí odboru KÚ 
 
8. Zpráva o kontrolách zřizovaných příspěvkových organizacích - ZUŠ, MKL, MŠ Kpt. Nálepky  
 předkládá: Ing. Libuše Škodová, Audit 
 
9. Změna pravidel RM P12/2014 "pro financování školských zařízení", v platném znění a P13/2014 "pro 

financování mimoškolských příspěvkových organizací"  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 přizváni: Ing. Martina Kladivová, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací EO 
 
10. Rozpočtové změny  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 
11. Vyhodnocení provozu Městské plavecké haly po ukončení nájemní smlouvy s TSML s.r.o. za období 01–

05/2016  
12. Úprava Nařízení Města Loun, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo 

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

13. Schválení Rámcové dohody o předsmluvním jednání a schválení Smlouvy o poskytnutí peněžního daru mezi 
Městem Louny a společností ČEPS, a.s.  

14. Odkoupení podílů na pozemcích p.č.650, p.č.651, p.č.653, p.č.1971/108, p.č. 1971/109, p.č.1971/121, 
p.č.1971/122, p.č.1971/125 v k.ú. Louny a vydání bezdůvodného obohacení  

15. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k.ú. Louny  
16. Městská plavecká hala - ukončení SoD na dodávku projektových prací 
 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
17. Kontrola plnění usnesení RM  
 
 
 
 
 

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


