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Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 

ze dne 1. února 2017 
 

Přítomni: J. Zíval, Mgr. T. Šindelář, Ing. J. Maur, M. Patrovský,  Ing. P. Turza,           
Ing. H. Hlouchová, Ing. M. Stránská, Ing. L. Škodová 

Hosté: P. Blahout 

 
Program jednání:  
 

1. Kontrola plnění usnesení RM za prosinec 2016. 
2. Kontrola plnění usnesení ZM ze zasedání č. 16 dne 19.12.2016. 
3. Podnět k prověření veřejné zakázky „Oprava chodníku čp. 646 - 865 na Komenského 

nám., Louny“. 
4. Informace k zimní údržbě prováděné TSML v prosinci 2016. 
5. Podnět k dopravní situaci (bod 2 zápisu 1/2017 z jednání Kontrolního výboru) – 

informace o výsledku projednání v Dopravní komisi dne 1.2.2017 
 

 

 

1. Usnesení za prosinec 2016 až na usnesení s prodlouženým termínem byla splněna. 

URM 306/2016 (řešit personální obsazení odboru správy majetku a ekonomického odboru 
v souvislosti se zvýšenou investiční činností města v následujících letech - tajemnice MÚ). 
Termín 31.12.2016 je prodloužen do 28.02.2017. 

URM 40/2016 (URM 203/2014, URM 12/2014, URM 150/2013, URM 341/2012, URM 
213/2012, URM 20/2012/2, URM 228/2011 – zajistit pro účely stavebního řízení akce „Lávka 
pro pěší a cyklisty přes obchvat – Mělecká ul.“ Uzavření smluv o budoucích smlouvách 
kupních mezi vlastníky dotčených pozemků a městem Louny – OSM). Termín 31.12.2016 je 
prodloužen do 31.12.2018. 

URM 248/2016 (zajistit kultivaci veřejného prostoru u Pramenu Luna a zabývat se případnou 
možností vypracování architektonické studie – OSM). Termín 31.12.2016 je prodloužen do 
31.12.2017. 

URM 369/2016 (URM 244/2016 /zajistit provedení DZ, úpravy a opravy podle bodu 9 zápisu 
z jednání dopravní komise č. 7/2016/ - OSM). Termín 31.12.2016 je prodloužen 
do 31.12.2017.  

URM 413/2016 (informovat nájemce a zajistit uzavření smlouvy o nájmu dle tohoto usnesení 
– OSM). Termín 31.12.2016 je prodloužen do 31.1.2017. 

 

2.       Na jednání nebyl uložen žádný konkrétní úkol. 

 

3. Kontrolní výbor obdržel podnět k prověření veřejné zakázky na akci „Oprava 
chodníku čp. 646 – 865 na Komenského nám., Louny“. Kontrolní výbor si od OSM vyžádal 
dokumentaci k výběrovému řízení na tuto akci. Z projektové dokumentace zpracované firmou 
VPH s.r.o. Most vyplývá, že celé zadávací řízení vycházelo z ocenění na 819.606,42 Kč bez 
DPH (s DPH 991.723,82 Kč), dokumentace zpracována 07/2016. K podání nabídky bylo 
vyzváno pět dodavatelů (v dokumentaci výběrového řízení doloženo opisem sestavy 
z programu GINIS USU – zasláno 25.8.2016 do datových schránek). Ve výzvě bylo 
osloveným firmám sděleno, že realizace akce je podmíněna schválením finančních 
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prostředků na jednání zastupitelstva města dne 12.9.2016 (UZM 49/2016 byla akce 
schválena s předpokládanou cenou 990 tis. Kč – pro hlasovalo 23 členů ZM, nikdo 
z přítomných se nezdržel, nikdo nebyl proti). Nabídku podali dva uchazeči, jeden byl 
vyloučen pro nesplnění podmínek (lhůta a místo plnění). Vítězem se stala firma Lounská 
stavební, spol. s r.o., Husova 2575, Louny, IČ 48288128 s nabídkovou cenou 628.698,00 Kč 
bez DPH (760.724,70 Kč včetně DPH). Dále byl předložen daňový doklad 2016110005 
dodavatele (datum uskutečnění plnění 16.11.2016, datum splatnosti 6.12.2016, datum 
úhrady 2.12.2016), přílohou byl soupis provedených prací s jejich oceněním. Skutečně 
fakturovaná cena činila 735.983,71 Kč – méněpráce v souvislosti se skutečným stavem 
uložení sítí. 

4. Kontrolní výbor prostřednictvím OSM obdržel od TSML přehled nákladů na zimní 
údržbu v prosinci 2016. Doplňující údaje předal jednatel TSML kontrolnímu výboru přímo. 
Srovnání je uvedeno v příloze.  

 

5. Předseda Dopravní komise informoval Kontrolní výbor o výsledku projednání jeho 
podnětu na jednání komise dne 1.2.2017. Návrh na řešení se zdůvodněním je součástí 
zápisu z tohoto jednání Dopravní komise, který bude Radě města Loun předložen dne 
20.2.2017. 

 

 

 

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 8.3.2017 v 16:00 v kanceláři 319. 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    

Počet jednání ve 
volebním období 2   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 Jaroslav Zíval 2 0 0 

 Mgr. Tomáš Šindelář 1 1 0 

 Ing. Hana Hlouchová 2 0 0 

 Ing. Jaroslav Maur 2 0 0 

 Miroslav Patrovský 2 0 0 

 Ing. Milota Stránská 2 0 0 

 Ing. Pavel Turza 2 0 0 

 
 
 
Schválil: Jaroslav Zíval  Předseda  1.2.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Libuše Škodová  Tajemník    1.2.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
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Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je výbor iniciativním a poradním orgánem 
zastupitelstva města. Jeho stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání nejprve radě 
města a poté zastupitelstvu města, které k nim zaujímá své konečné rozhodnutí formou 
usnesení.      
 
Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 projednala Rada města Loun na své 
53. schůzi dne 27.3. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 104/2017  
Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 a 3/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápisy z jednání kontrolního výboru č. 2/2017 ze dne 01.02.2017 a č. 3/2017 ze dne 
08.03.2017 
2) d o p o r u č u j e  
p. Z í v a l o v i, předsedovi kontrolního výboru ZM, předložit zápisy zastupitelstvu města 
T: 10.04.2017 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 
Následně tento zápis projednalo Zastupitelstvo města Loun na svém 18. zasedání dne 
10.04. 2017 a přijalo k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 29/2017 
Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 a 3/2017  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2017 ze dne 01.02.2017 a č. 3/2017 
ze dne 08.03.2017 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 2 
 


