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Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 3/2017 

ze dne 8. března 2017 
 

Přítomni: J. Zíval, Mgr. T. Šindelář, Ing. J. Maur, M. Patrovský, Ing. P. Turza,  

      Ing. M. Stránská, Ing. L. Škodová 

Omluveni: Ing. H. Hlouchová 

 
Program jednání:  
 

1. Kontrola plnění usnesení RM za leden 2017. 
2. Materiál Odboru životního prostředí k úklidu psích exkrementů a materiál Městské 

policie Louny o činnosti za měsíc únor 2017. 
3. Žádost o předložení materiálů ke kontrole Správy sportovních zařízení města Loun. 

 

 

1. Usnesení za leden 2017 až na usnesení s prodlouženým termínem byla splněna. 

URM 355/2016 (Předložit radě města souhrnný přehled o využití všech vnitřních sportovišť – 
sportovní komise RM). Termín 31.1.2017 je prodloužen do 31.03.2017. 

 

2.       Předložené materiály: 

a) Systém čištění komunikací – přehled rozdělení do 16 bloků 

b) Podle obecně závazné vyhlášky 7/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích je znečištění veřejného prostranství psími výkaly a jejich 
následné neodstranění držitelem psa přestupkem. Firma Zahradníček s.r.o. uklízí 
exkrementy v období od dubna do listopadu v rámci seče travnatých ploch a 
 podzimního hrabání listí. V období od prosince do března provádí ruční sběr na 
plochách pro venčení psů 2 krát měsíčně, na plochách veřejné zeleně 1 krát 
měsíčně. Dodavatelská firma je povinna provádět předávku prací pomocí vyplněných 
tabulek a fotodokumentace. Kontrolnímu výboru byla předložena dokumentace 
předávky za měsíc únor 2017 soupis provedených prací a obrazová příloha. Fyzicky 
Odbor správy majetku provádí kontroly ve čtvrtek. 

c) Harmonogram ručního čištění města – pondělí až pátek (příloha 1) – rozděleno do 
5 okrsků. 

d) Plán čištění chodníků od psích exkrementů (příloha 2) – rozděleno do 6 skupin 

e) Za období leden až březen 2017 a prosinec 2016 bylo účtováno 216.229,28 Kč. 
V měsíci lednu nebyl úklid proveden. 

f) Ředitel MPL předložil zprávu o uložených pokutách za porušení Obecně závazné 
vyhlášky 7/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích za měsíc únor 2017 (příloha 3) 

Kontrolní výbor doporučuje zpřísnit kontrolu odvedené práce a postihy za neuklizené 
exkrementy. Dle svých zjištění považuje kvalitu provedené práce za nedostačující. 

 

3. Kontrolní výbor žádá ředitele Správy sportovních zařízení města Loun o předložení 
zprávy o převzetí jednotlivých sportovních zařízení (zimní stadion, sportovní hala, koupaliště 
a sauna, letní cvičiště, plavecká hala, baseballové hřiště) v termínu do 30.3.2017 
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Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 5.4.2017 v 16:00 v budově Správy sportovních 
zařízení města Loun – Městská sportovní hala. 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    

Počet jednání ve 
volebním období 3   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 Jaroslav Zíval 3 0 0 

 Mgr. Tomáš Šindelář 2 1 0 

 Ing. Hana Hlouchová 2 1 0 

 Ing. Jaroslav Maur 3 0 0 

 Miroslav Patrovský 3 0 0 

 Ing. Milota Stránská 3 0 0 

 Ing. Pavel Turza 3 0 0 

 
 
Schválil: Jaroslav Zíval  Předseda  8.3.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
Zapsala: Ing. Libuše Škodová  Tajemník    8.3.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 

 
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. 3/2017 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    

 
 



 
MÚ LOUNY 

 
Zápis z jednání str. 3 / 3 

 
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 
 
 


