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Zápis z jednání investiční komise RM č. 3/2017 

ze dne 08.03.2017 
 

Přítomni:  5 členů investiční komise - P. Brož, Ing. arch. J. Kautský, M. Batala, J. Bouda, 
Bc. R. Janeček 
 Tajemnice komise: H. Platilová 

 Hosté: Jitka Bažantová – vedoucí oddělení rozvoje města a správy majetku OSM, 
Radovan Šabata – starosta města, Ing. Vít Najvárek – zpracovatel PD, Ing. Eva 
Pavelková – referent fondů EU, Petr Blahout – pracovník OSM 

 
Omluveni:  PhDr. D. Godycká, Ing. E. Hořejší, Ing. M. Tajtl, Ing. P. Dragounová 
Neomluveni: xxx 
Pozdní příchod:  xxx 
 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání IK č. 3/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 3/2017, výstupy z projednání zápisu č. 2/2017 v radě města dne 06.02.2017 – předkládá 
předseda investiční komise pan P. Brož 

2. Akce č. 12/2017/Inv „Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech - PD“ – předkládá OSM 
za účasti zpracovatele PD 

3. Akce „Revitalizace Masarykových sadů v Lounech“ – předkládá OSM 
4. Návrh sítě cyklostezek v intravilánu města Loun - aktualizace studie – předkládá OSM 
5. Akce č. 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“ – předkládá OSM 
6. Akce č. 6/2017/Inv „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“ – 

předkládá OSM 
7. Harmonogram plnění Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017 – 

aktualizace k 01.03.2017 – předkládá OSM 
8. Různé 
   

1. Schválení programu jednání IK č. 3/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 3/2017, výstupy z projednání zápisu č. 2/2017 v radě města dne 06.02.2017 

 

Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 3/2017, ověřovatelem 
zápisu z jednání IK č. 3/2017 byl jmenován Bc. R. Janeček. 
Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 2/2017 v RM – zde došlo k doplnění 
usnesení radou města. 
Předseda IK  sdělil, že při projednávání výše uvedeného zápisu rada města schválila 
usnesením RM č. 40/2017/2)c): akce č. 10/2017/Inv „PD – rekonstrukce pavilonu B 
na výstavišti“ – provést rekonstrukci pavilonu B na výstavišti ve variantě B, tzn. dílčí 
rekonstrukce – oprava objektu. O této akci investiční komise na jednání IK č. 2/2017 dne 
01.02.2017 nerozhodla. 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- schvaluje program jednání IK č. 3/2017 
- předseda IK jmenoval Bc. R. Janečka jako ověřovatele zápisu z jednání IK 

č. 3/2017 
- bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 2/2017 v radě města 

dne 06.02.2017. 
 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Kautský, Batala, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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2. Akce č. 12/2017/Inv „Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech - PD“  

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh projektové dokumentace k akci 
„Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech - PD“. Akce zahrnuje zpracování PD pro územní 
řízení, stavební povolení a provádění stavby pro rekonstrukci dvou stávajících mostů přes trať 
ČD Louny – Most a Louny – Rakovník spočívající v jejich úplné přestavbě a to včetně prostoru 
mezi oběma mosty s vybudováním pouze jednoho mostu se zvýšením podjezdné výšky 
s ohledem na plánovanou elektrifikaci trati Louny – Most. 
 
Součástí plnění je i vypracování diagnostického průzkumu a „Dopravně inženýrského 
opatření“, ve kterém jsou řešeny objízdné trasy při výstavbě včetně nutných stavebních úprav 
a další opatření nutné k realizaci samotné stavby. Projektant navrhl trasu přes Černčice a nově 
rekonstruovanou účelovou komunikaci Louny - Vršovice. Projekt obsahuje demolici stávajících 
mostů, výstavbu nového mostu, nové veřejné osvětlení, provizorní přeložky. Nový most je 
navržen jeden o čtyřech polích o délce 81,70 m, šířce 9,70 m a výšce 5,93/8,14 m přes 
jednotlivé tratě. Jsou navrženy tři pilíře, krajní opěra blíže k ul. Husova bude založena 
na mikropilotách, ostatní opěry budou založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách. 
Vozovka na mostě má šíři 6,50 m, jednostranný chodník po pravé straně směrem od 
ul. Husova má šíří 2 m, vede v něm kabel veřejného osvětlení.  
 
Předpokládané náklady na stavbu dle hrubého propočtu jsou cca 29,2 mil. Kč bez DPH. V této 
sumě zatím nejsou započteny náklady na výluky na tratích.  
 
Projektové práce provádí společnost TOP CON SERVIS s.r.o. za celkovou cenu 723.580 Kč 
včetně DPH. Na realizaci stavby bude žádáno o příspěvek ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, předpokládaný termín podání žádosti je leden 2018. Vzhledem k této okolnosti je 
nutné, aby projektové práce pokračovaly co nejrychleji. Zhotovitel má dle smlouvy o dílo 
vypracovat a předat projekt pro územní řízení nejpozději do 30.04.2017 a pro stavební řízení 
do 31.07.2017. Žádost o povolení bude vyřizovat odbor správy majetku. 
 
Výše uvedený návrh PD byl projednán za přítomnosti projektanta Ing. Najvárka též 
v dopravní komisi dne 01.03.2017 se závěrem: členové DK vzali projektovou 
dokumentaci na vědomí s tím, že doporučují v předstihu řešit objízdnou trasu se 
subjekty sídlícími za mostem i v okolí mostu v rámci územního a stavebního řízení. 
Dopravní komise doporučuje stavbu realizovat.   
 
Při projednávání tohoto bodu Ing. Najvárek seznámil členy IK podrobně se zpracovávanou 
projektovou dokumentací. Sdělil, že byl zpracován diagnostický průzkum, který prokázal, 
že degradace mostní konstrukce pokračuje, zkracuje se její životnost, varianta opravy mostů 
se zachováním spodní stavby mostů je z hlediska investičních nákladů, doby realizace a 
následné živostnosti stavby nevhodná. Z tohoto důvodu bude provedena demolice stávajících 
mostů  a výstavba nového mostu. Starosta města vznesl dotaz ohledně doby výstavby nového 
mostu. Ing. Najvárek odpověděl, že doba výstavby bude 5 měsíců, předpokládaná realizace 
v roce 2019. Dále Ing. Najvárek informoval členy IK o objízdné trase, která je navržena přes 
Černčice a nově rekonstruovanou účelovou komunikaci Louny – Vršovice, která bude 
doplněna výhybnami. Uvedl, že se dá očekávat poškození této komunikace, a to z důvodu 
průjezdu zejména kamionů (do projektové dokumentace bude zahrnuta i následná obnova 
asfaltového povrchu komunikace). Dále též informoval členy IK o stanovisku SŽDC ohledně 
elektrifikace tratí, zatímco trať Louny – Most by měla být elektrifikována (tomu je přizpůsobena 
podjezdná výška mostu), trať Louny – Rakovník nikoliv. Členové IK se shodli o nutnosti 
prodiskutovat projektovou dokumentaci s podniky sídlícími za mosty. Na realizaci stavby 
nového mostu bude v roce 2018 podána žádost o příspěvek ze SFDI, získaný příspěvek může 
dosáhnout výše 95 – 100 % z uznatelných nákladů. 
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Závěr:  Investiční komise – 
- bere předložený návrh projektové dokumentace k  akci č. 12/2017/Inv 

„Rekonstrukce mostů v Říční ulici v Lounech - PD“ na vědomí 
- doporučuje před podáním žádosti o územní řízení vyvolat jednání s dotčenými 

subjekty sídlícími za mostem i v okolí mostu. 
 

 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Kautský, Batala, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
3. Akce „Revitalizace Masarykových sadů v Lounech“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání akci č. 14/2017/Inv „Revitalizace 
Masarykových sadů – park T.G.M.“, která je zařazena v Plánu investic na rok 2017 s tím, 
že její realizace je podmíněna získáním dotace. 

Město plánovalo podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 
z prioritní osy 4 (PO4) na projekt Revitalizace Masarykových sadů. Za tímto účelem byl 
připraven i projekt rozdělený na dvě části – část I. Revitalizace zeleně v Areálu Výstaviště, část 
II. Revitalizace zeleně v Parku T. G. Masaryka (dále jen Park TGM). Takto připravený projekt 
byl konzultován s administrátorem PO4 Agenturou ochrany krajiny a přírody v Ústí nad Labem 
(AOPK), která doporučila do žádosti zahrnout především revitalizaci výstaviště, která více 
odpovídá podmínkám programu. Vzhledem k tomu, že Výstaviště je pronajímáno, bylo přímo 
na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) zjišťováno, zda se nemůže jednat o tzv. veřejnou 
podporu, která je v rámci OPŽP u PO4 zcela vyloučena. SFŽP projekt posoudilo jako 
zakládající veřejnou podporu s tím, že ho v části výstaviště není možné podpořit. Na AOPK 
bylo tedy znovu zkonzultováno, zda by nebylo možné podat žádost alespoň na část Parku 
TGM. AOPK doporučila podání žádosti ještě zvážit zejména s ohledem na ekonomické 
aspekty a podmínky přijatelnosti. V parku převažuje kácení stromů, odstraňování a zmlazování 
keřových porostů, úprava cestní sítě a mobiliář a významně zde převyšuje právě odstraňování 
dřevin nad novými výsadbami, což jsou tzv. nezpůsobilé výdaje, které nemohou být podpořeny 
z OPŽP. Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení dle 
hodnotících kritérií. Podle orientačního posouzení AOPK není ani jisté, zda tato část projektu 
(Park TGM) získá alespoň tento minimální počet. 

Celkové náklady na revitalizaci Parku TGM činí dle PD cca 8.500.000 Kč. Poskytovaná dotace 
je vypočítána z tzv. způsobilých výdajů projektu, které jsou v případě parku ve výši 
cca 2.100.000 Kč a činila by max. 60 %, tj. cca 1.270.000 Kč. Zbylé výdaje, tedy ve výši 
cca 7.300.000 Kč by muselo město uhradit z vlastních zdrojů. Poměr dotace k celkovým 
nákladům projektu je v tomto případě pouze 17 %. Navíc dle sdělení AOPK je pravděpodobné, 
že způsobilé výdaje budou ještě v rámci věcného hodnocení projektu sníženy a nemusí být ani 
dosažen dostatečný počet bodového hodnocení. Při případném poškození povodní bude 
město nuceno vynaložit další finanční prostředky na obnovu výsadeb podpořených z dotace. 
Během 10leté udržitelnosti není vyloučeno, že k tomu dojde opakovaně a je tedy možné, 
že výše finanční prostředků se přiblíží nebo i přesáhne částku případné dotace. 

S ohledem na výše uvedená rizika odbor správy majetku doporučil zvážit, zda z výše 
uvedených důvodů je pro město ještě efektivní podat žádost o dotaci na zmíněnou část 
projektu Parku TGM a zda nebude výhodnější projekt realizovat postupně z vlastních zdrojů. 
K tomuto názoru se OSM přiklání. 
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Závěr:  Investiční komise –  
- bere předložené informace ve věci možnosti podání žádosti o dotaci na část 

projektu „Revitalizace zeleně v Parku T. G. Masaryka na vědomí 
- doporučuje realizovat akci č. 14/2017/Inv „Revitalizace Masarykových sadů – 

park T.G.M“  s tím, že tato bude realizována postupně a pouze z vlastních 
prostředků města. 

 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Kautský, Batala, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

4. Návrh sítě cyklostezek v intravilánu města Loun – aktualizace studie 

Odbor správy majetku předložil členům k projednání návrh na zařazení výše uvedené akce 
do Plánu investic na rok 2017. Usnesením Rady města Loun č. 16/2017 ze dne 23.01.2017 
bylo Ing. Sunkovské, vedoucí odboru SM, uloženo zabývat se aktualizací studie návrhu sítě 
cyklostezek v intravilánu města Loun z roku 2009 včetně její revize z roku 2015. 

V roce 2009 byla tato studie zpracována firmou Valbek, spol. s r.o. Dne 24.02.2017 proběhlo 
za účelem aktualizace této studie jednání se zástupcem výše uvedené společnosti 
Ing. Bohumilem Fišerem.  

V rámci akce bude provedena aktualizace původní studie z roku 2009 vzhledem k již 
realizovaným úpravám v intravilánu města, vč. zhodnocení materiálu „Revize 2015“, který 
zpracoval Ing. Žalud, člen dopravní komise RM. Součástí aktualizace bude provedeno 
i prověření nového propojení od jihu, tj. ze směru od Cítolib (silnice č. II/229) směrem k ul. 
Jungmannova. Dále bude zapracována aktuální trasa páteřní cyklostezky č. 6 „Ohře“. 

Dne 28.02.2017 obdržel odbor SM cenovou nabídku od firmy Valbek, spol. s r.o. ve výši 
108.174 Kč vč. DPH. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená akce není zahrnuta v Plánu investic na rok 2017, odbor 
SM navrhuje její zařazení do Plánu investic na rok 2017 s tím, že na její financování by bylo 
možné použít úsporu u akce č. 2/2017/Inv „Demolice Městské plavecké haly v Lounech“. 
 
Při projednávání tohoto bodu členové IK diskutovali o cenové nabídce od firmy Valbek, 
spol. s r.o. a zda je nutné aktualizaci studie realizovat. 

 

Závěr:  Investiční komise –  
- bere předložené informace ve věci aktualizace studie návrhu sítě cyklostezek 

v intravilánu města Loun uložené radou města usnesením č. 16/2017 ze dne 
23.01.2017 na vědomí 

- odkládá tento bod z důvodu vysoké nabídkové ceny za zpracování aktualizace 
studie – Návrh sítě cyklostezek v intravilánu města Loun 

- doporučuje radě města uložit Ing. Sunkovské, vedoucí OSM, jednat se 
společností Valbek, spol. s r.o. o úpravě cenové nabídky za zpracování 
aktualizaci studie – Návrh sítě cyklostezek v intravilánu města Loun, případně 
vyhledat jiného zpracovatele aktualizace studie. 
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Hlasování:   

Pro 5 Brož, Kautský, Batala, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

5. Akce č. 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“ 

Odbor správy majetku v návaznosti na jednání investiční komise č. 2/2017 ze dne 01.02.2017 
předložil členům IK nacenění víceprací na stavbu „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu 
výstaviště“. 

Popis stavby:  
V rámci vodovodní přípojky se řeší rekonstrukce stávajícího vodovodu, v rámci kanalizační 
přípojky se řeší nová tlaková kanalizace s napojením na řad v ul. Parašutistů. U objektů bude 
umístěno celkem 5 čerpacích jímek, konkrétně u pavilonu A, C, D, u domu správce a u objektu 
skautů. Původně plánovaná jímka u restaurace Roubenka nebude realizována, bude zde 
pouze připravena a zaslepena odbočka (přesunuto k objektu skautů). 
 
Při informativní schůzce se zhotovitelem na místě stavby za účasti technického dozoru stavby 
(TDI) a autorského dozoru (AD) byly domluveny úpravy a detaily dle skutečného stavu 
jednotlivých objektů, možnosti jejich napojení. V  projektu nebylo počítáno s propojením 
odpadů z jednotlivých objektů (Pavilon A a pavilon  D) obsahující zrušení a zasypání septiků 
(v případě ponechání v původním stavu by mohlo dojít k zaplavování, výtlaku jímky spodní 
vodou apod.) a napojení čerpadel v jímkách na vnitřní rozvody el. energie (nové rozvaděče, 
jističe, vedení, revize). Tyto úpravy jsou součástí rozvodů jednotlivých objektů. Vzhledem 
k tomu, že objekty jsou v majetku města, budou tyto související úpravy provedeny v rámci této 
akce. U Pavilonu A byla zjištěna jiná poloha šachty oproti zakreslení v projektu, šachta je 
umístěna před objektem v terase, vodovodní přípojka pro tento objekt musí být vedena v jiné 
trase než plánovaný souběh s kanalizační přípojkou.  
 
Při jednání se zástupcem SčVK a.s. panem Tesaříkem byl vznesen dodatečný požadavek na 
vybudování nové šachty s biofiltrem v místě napojení na gravitační kanalizaci v ul. Parašutistů 
kvůli eliminaci možného zápachu. 

Rekapitulace ceny víceprací:  

Napojení čerpacích jímek na el. energii včetně revizí 54.957,60 Kč bez DPH 

Úpravy septiků a propojení kanalizace do objektů 68.662,90 Kč bez DPH 

Nová šachta s biofiltrem vč. souv. prací (požadavek SčVK a.s.) 66.134,93 Kč bez DPH 

Změna trasy vodovodní přípojky k Pavilonu A 11.069,45 Kč bez DPH 

Celkem bez DPH 200.824,88 Kč bez DPH 

Celkem s DPH 242.998,11 Kč vč. DPH 

Stavbu realizuje společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. s cenou za dílo 1.547.348 Kč vč. DPH. 
Akce je zařazena v Plánu investic na rok 2017 s částkou 2.500.000 Kč.. 

Celkové náklady na vícepráce na tuto akci ve výši 242 998,11 Kč včetně DPH budou 
předloženy ke schválení Radě města v souladu s pravidly RM č. P3/2013 „pro 
sestavování a čerpání investičního rozpočtu“ v platném znění, a to v rámci projednání 
Zápisu jednání IK č.3/2017. 
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Závěr:  Investiční komise bere předložené informace ve věci navýšení nákladů u akce 
č. 7/2017/Inv „Kanalizační a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“ na vědomí. 

 
 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Kautský, Batala, Bouda, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval 0  

 
 
6. Akce č. 6/2017/Inv „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“   

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání k projednání informace k problematice 
zajištění realizace akce „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“. 
 
Stávající stav plaveckého pavilonu a průběh dosavadních oprav 
Stav střechy nad plaveckým pavilonem je ve velmi špatném stavu. V prostorách před opravou 
vzduchotechniky byla vysoká vlhkost, což se negativně projevilo ve vnitřním prostředí bazénu. 
Na stěnách a stropě se začala objevovat plíseň, vzhledem ke stavu vnitřního prostředí není 
možné část prostoru šaten užívat. Došlo k odhalení ocelové výztuže v železobetonových 
nosných konstrukcích. Ve velmi špatném stavu je podhled v prostoru bazénu, izolace ve 
střešním meziprostoru je nedostatečná, nasáklá vodou, dochází k velkým tepelným ztrátám. 
Velkou měrou se na stavu střechy podílela právě nefunkční vzduchotechnika. 
Původně byla rekonstrukce střechy zamýšlena v roce 2016 pod č. akce 6/2016, avšak 
s ohledem na špatnou funkčnost vzduchotechniky bylo nezbytně nutné provádět současně 
s rekonstrukcí střechy i kompletní opravu stávající vzduchotechniky. Na realizaci obou akcí 
nebylo v roce 2016 dostatek finančních prostředků a oprava vzduchotechniky měla proběhnout 
současně či v předstihu před rekonstrukcí střechy. Finanční prostředky na rekonstrukci střechy 
byly použity na opravu vzduchotechniky a rekonstrukce střechy se přesunula do Plánu investic 
na rok 2017. 
 
V rámci rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu bude provedeno: 

 u střechy nad  příslušenstvím - šatny, sprchy, místnost pro učitele (plocha cca 258 m²) 
odstranění stávajícího pláště vč. nástaveb světlíků, nově pak bude provedena 
konstrukce pultové střechy s příhradovými vazníky (nově vzniklý půdní prostor je 
důležitý pro kvalitní odvětrání střešní konstrukce) s krytinou z trapézového plechu na 
podlaze bude foukaná izolace v tl. 30 cm  

 u střechy strojovny vzduchotechniky (plocha cca 49 m²) bude zachována stávající 

konstrukce, skladba střechy bude doplněna o parozábranu, tepelnou izolaci v tl. 8 a 12 
cm a novou krytinu z asfaltových pasů s posypem 

 u střechy nad bazénem (plocha cca 379 m²) bude zachován stávající vnější plášť, bude 

kompletně demontován spodní střešní plášť (podhled, izolace) a nově bude instalován 
podhledový systém s roštem a parozábranou, svrchní část podhledu bude opatřena 
vrstvou foukané izolace ze skelné vaty v tl. 35 cm 

 odstranění stávající výplně z polykarbonátu na severní stěně bazénu dojde ke 
zmenšení plochy výplní, provedou se dozdívky a nově bude instalováno 8 ks  
plastových oken 

 nutná sanace železobetonových konstrukcí a zateplení stropu technické místnosti 
v 1. NP pod bazénem (plocha cca 500 m2) obložením z polystyrénových desek. 
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V Plánu investic na rok 2017 je výše uvedená akce zařazena s částkou 1.820.000 Kč s tím, že 
v případě realizace se bude ZŠ podílet 30% na spolufinancování (maximálně však do výše 
850.000 Kč). V únoru 2017 proběhlo výběrové řízení, nabídku podala jediná firma. Nabízená 
cena se zásadně lišila od orientačních nákladů díla uvedených projektantem ve vypracované 
PD. Z důvodu jediné podané nabídky a překročení výše schváleného rozpočtu na 2017 na tuto 
akci bylo výběrové řízení zrušeno.  
 
V současné době se řeší dopracování oceněného rozpočtu a výběrové řízení na realizaci akce 
bude opakováno. S ohledem na výši nákladů bylo OSM zvažováno rozdělení akce na etapy 
a případně některé práce nerealizovat. 
 
Při projednávání tohoto bodu se členové IK shodli, že by měla být rozšířena doba možné 
realizace akce na období od 06-09/2017, nikoliv pouze na období prázdnin. Dále diskutovali 
o možných hodnotících kritériích, tj. nesoutěžit dodavatele pouze na nejnižší nabídkovou cenu, 
ale i na dobu realizace.  
 
Závěr:   
Investiční komise – 

- bere předložené informace na vědomí 
- doporučuje rozšíření projektu o oceněný rozpočet. 

 
 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Kautský, Batala, Bouda, Janeček 

Proti 0    

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

   

 

7. Harmonogram plnění Plánu investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017 – 
aktualizace k 01.03.2017 

Odbor správy majetku seznámil členy IK s harmonogramem plnění Plánu investic na rok 2017 
a Plánu oprav a udržování na rok 2017, který byl aktualizován ke dni 01.03.2017. Další 
aktualizace těchto plánů budou členům IK předkládány v průběhu roku 2017. 
 
Závěr:  Investiční komise bere na vědomí předložené informace ve věci plnění Plánu 
investic na rok 2017 a Plánu oprav a udržování na rok 2017 – aktualizace k 01.03.2017. 

 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Kautský, Bouda, Batala, Janeček   

Proti 0   

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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Další jednání investiční komise se uskuteční dne 05.04.2017 (středa) od 15:00 hod. 
 
 

Účast členů investiční komise na jednáních  

    

Počet jednání ve 
volebním období* 

25 
   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Pavel Brož 25   

PhDr. Dagmar Godycká 20 5  

Ing. Petra Dragounová 14 11  

Bc. Rudolf Janeček 21 4  

Martin Batala 23 2  

Ing. Edita Hořejší 24 1  

Ing. arch. Josef Kautský 24 1  

Jaroslav Bouda 20 5  

Ing. Miloš Tajtl 22 3  
 

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

 

 

Schválil: Pavel Brož  předseda IK  10.03.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Bc. Rudolf Janeček  člen IK  10.03.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala:  Hana Platilová  tajemnice IK  10.03.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
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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. 3/2017 projednala Rada města Loun na své 
53. schůzi dne 27.03. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 106/2017  
Zápis z jednání investiční komise RM č. 3/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání investiční komise RM č. 3/2017 ze dne 08.03.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrh investiční komise RM uvedené v zápisu č. 3/2017 takto: 
     a)  Akce č. 14/2017/Inv „Revitalizace Masarykových sadů – park T.G.M.“ – realizovat akci           
postupně a pouze z vlastních prostředků města    
     b)  Akce č. 6/2017/Inv „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“ –  
rozšířit projekt o oceněný rozpočet 
3) s c h v a l u j e  
v souladu s pravidly RM č. P3/2013 navýšení nákladů pro akci č. 7/2017/Inv „Kanalizační 
a vodovodní přípojka v areálu výstaviště“ o vícepráce v celkové výši 242.998,11 Kč včetně DPH 
4) s o u h l a s í 
- se zařazením akce č. 32/2017/Inv „Návrh sítě cyklostezek v intravilánu města Loun - aktualizace 
studie“ s částkou 108.174 Kč do Plánu investic na rok 2017 
- s rozpočtovou změnou, která bude součástí rozpočtového opatření č. 2/2017/ZM: 
snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ve výši 108.174 Kč a navýšení kapitálových výdajů ODPA 
2219 ve výši 108.174 Kč v rámci ORJ 50 – Investice na úhradu výdajů spojených s realizací akce 
č. 32/2017/Inv „Návrh sítě cyklostezek v intravilánu města Louny – aktualizace studie“  
5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tento návrh, v rámci rozpočtových změn, 
ke schválení zastupitelstvu města 
T: 10.04.2017 
6) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, vyvolat jednání s dotčenými subjekty sídlícími 
a působícími za mostem i v okolí mostu v rámci realizace akce Rekonstrukce mostů v Říční ulici 
v Lounech 
T: 31.05.2017 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Červa, Pehr, Kleinová, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 


