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Z á p i s 
z 18. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 10.4.2017 

od 16:30 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu v Lounech 
 
Zastupitelstvo města zahájil a řídil Radovan Šabata, starosta města. 
 
Byla provedena prezence – přítomni:  
28 členů zastupitelstva města z celkového počtu 29 (viz prezenční listina) 
 
Nepřítomnost omluvili: 
Eva Kleinová       
 
Pozdní příchod omluvil: 
Bc. Pavel Csonka 
Ing. Martina Bečvářová  
 
Dřívější odchod omluvil: 
 
 
 
Zapisovatelkou jednání určil pí Lenku Rubešovou, pracovnici kanceláře úřadu. 
Ověřovateli zápisu jmenoval tyto členy zastupitelstva města: 
- Ing. Jan Žalud  
- Drahomír Faix  
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
 Slib člena zastupitelstva města  
2. Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů 
3. Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Lounech – URM č. 65/2017 
 předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta 
4. Změna č.1 Územního plánu Louny – vrácení návrhu k úpravě a novému projednání – URM č. 

93/2017 
5. Změna č.2 Územního plánu Louny – schválení pořízení změny 
 předkládá: PhDr. Dagmar Godycká, určený zastupitel 
Legislativní záležitosti – předkládá Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ 
6. Obecně závazná vyhláška o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven – URM č. 71/2017 
Majetkové záležitosti – předkládá Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí OSM  
7. Pozůstalost po Petru Žižákovi – souhlas s vydáním nepatrného majetku – URM č. 76/2017 
8. Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 3639/161 v k.ú. Louny, ul. Březinova a pozemků 

p.č. 2842/289, p.č. 2842/505, p.č. 2842/506, p.č. 2842/507, p.č. 2842/510, p.č. 2842/511 a p.č. 
2842/512 v k.ú. Louny, ul. Tomanova, ul. Březinova (sídliště) – URM č. 79/2017 

9. Přijetí daru – podíl 8/50 na pozemku p.č. 3800/11 vzhledem k celku v k.ú. Louny – URM č. 80/2017 
10. Prodej pozemků pod komunikacemi v k.ú. Dobroměřice - URM č. 102/2017 
11. Odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102, a p.č. 5021/29, neodkoupení podílu na pozemku 

p.č. 4035/72,  vše v k.ú. Louny – URM č. 121/2017 
12. Převod objektů stálého lehkého opevnění na pozemcích p.č. 199/2, p.č. 3052/8 a p.č. 33100/39  v 

k.ú. Louny – URM č. 123/2017 
13. Žádost o odprodej pozemku p.č. 4987/771 v k. ú. Louny Zuzaně Pražákové – URM č. 126/2017 
Finanční záležitosti – předkládá Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM  
14. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017 – URM č. 110/2017, 115/2017 
 
Finanční záležitosti – předkládá Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO  
15. Návrh odměn neuvolněných členů ZM a peněžitých plnění fyzických osob za výkon funkce člena 

komise nebo výboru – URM č. 114/2017 
16. Rozpočtové změny – URM č. 63/2017, 96/2017, 106/2017, 107/2017, 108/2017, 115/2017, 

117/2017 



 2 

17. Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 a 3/2017 – URM č. 104/2017 
 předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru ZM  
18. Z á v ě r 
 
 
Před schválením programu složila slib člena zastupitelstva města Bc. Andrea Vlčková, ČSSD 
(nastupující za rezignujícího MUDr. Petra Tyla). 
 
- hlasování: 26  pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po schválení programu bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů:  
 
- Zahájení  (bod č. 1)  
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- Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů  (bod č. 2)      
M. Čermák – vznesena připomínka ke špatné kvalitě obrazového záznamu, kdy je nečitelné 
samotné hlasování o jednotlivých návrzích  
 
Hons – vzneseno poděkování MUDr. Tylovi za působení za funkci člena zastupitelstva města 
během dvou volebních období  
 
Bartoň (z řad občanů) – podána informace o proběhlé akci – Čištění břehu řeky Ohře, která 
proběhla v minulých dnech, vč. fotografické dokumentace. Podána informace o úklidu v letošním 
roce, který probíhal v úseku od železničního mostu směrem na Černčice (v loňském roce 
probíhal v úseku od mlýna k železničnímu mostu), na velké množství odpadu, jehož původce, by 
mohl být zjištěn např. instalací mobilní kamery. Závěrem připomenuta problematika stezky 
kolem řeky Ohře, jejího již nebezpečného úseku kolem řeky a vznesen podnět k řešení 
příslušného stavu.  
 
Mlčuch (z řad občanů) – vznesena připomínka k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 
města – chybné uvedení počtu členů zastupitelstva města (neuvedení rezignace MUDr. Tyla) a 
chybné uvedení názvu ulice v příspěvku vystupujícího. Dále vznesen dotaz k podnětům, 
žádostem a připomínkám k jejich evidenci, odpovědnosti za řešení a následné informování 
dotazujících. V souvislosti s dotazy, které jsou pokládány prostřednictvím webových stránek 
poděkování za jejich rychlé zpracování, ale jejich následné plnění nedostačující, konkrétně 
podána připomínka k neřešení podnětu, podaného v loňském roce, k umístění stožáru VO u 
pramene Luna. Žádost o písemnou odpověď na základě výše uvedených dotazů, která bude 
následně, dle sdělení pana starosty, zpracována tajemnicí MÚ Louny.  
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

- Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Lounech  (bod č. 3)  
     Šabata, Čermák J. – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
V rámci projednávání bodu se osobně představila paní J. Vařáková a paní Olga Kovaříková, 
které jsou navrhovány na přísedící.  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 16/2017: 
 
Usnesení č. 16/2017 
Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Lounech 
 
Zastupitelstvo města 
1) v o l í 
paní Janu Vařákovou do funkce přísedící Okresního soudu v Lounech pro funkční období do 
09.04.2021 
2) v o l í 
paní Věru Najmanovou a paní Olgu Kovaříkovou přísedícími Okresního soudu v Lounech pro 
další funkční období do 09.04.2021 

- hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se 0 
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- Změna č.1 Územního plánu Louny – vrácení návrhu k úpravě a novému 
projednání  (bod č. 4) 

 

     Šabata, Godycká – seznámení s obsahem materiálu, Kurka – podána informace s tím, že 
materiál je předkládán na základě žádostí, o jejichž řešení by měli být žadatelé informováni, 
Todtová (SÚ) – podána reakce s tím, že žadatelé budou informováni po projednání opatření 
v orgánech města v červnu letošního roku, Švestka* (člen osadního výboru Brloh) – vzneseny 
připomínky k předloženému materiálu, který řeší plochy, které nebyly určeny k zástavbě, 
Todtová (SÚ) – podána reakce na vznesené připomínky s tím, že územní plán byl řádně 
projednáván v souladu se zákonem, při veřejných zasedáních, kdy podané připomínky mohly 
být projednávány. Podána také informace s tím, že předložené návrhy byly odsouhlaseny 
urbanistou a příslušnými schvalovacími procesy, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 17/2017: 
 
Usnesení č. 17/2017 
Změna č. 1 Územního plánu Louny – vrácení návrhu k úpravě a novému projednání 
 
Zastupitelstvo města 
n e s o u h l a s í 
s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Louny a „Opatřením obecné povahy 
města Loun“ č. 1/2017 a v souladu s § 54 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vrací předložený návrh změny pořizovateli 
k úpravě a novému projednání s těmito pokyny: 
- vyjmout z řešení změny č. 1 ÚP Louny navrženou doplňkovou trasu cyklostezky 
Ohře, trasu č. 8 v úseku Mělecká ulice – Mělecký potok 

- hlasování: pro 27 proti 0 zdrželo se 0 
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- Změna č.2 Územního plánu Louny – schválení pořízení změny  (bod č. 5)  
          Šabata, Godycká – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
Úprava návrhu usnesení: 
- návrh na samostatné hlasování o jednotlivých výrocích  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 18/2017: 
 
Usnesení č. 18/2017 
Změna č. 2 Územního plánu Louny – schválení pořízení změny 
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e 
pořízení změny č. 2 územního plánu Louny pro místní část Nečichy v souladu s § 44 odst.d 
stavebního zákona za podmínky, že náklady na pořízení změny a vypracování právního 
stavu budou plně uhrazeny navrhovatelem, panem Davidem Součkem, Nečichy  

- hlasování: pro 23 proti 0 zdrželo se 4 
 

          
 
 
 
2) s c h v a l u j e 
rozšíření pravomoci pro PhDr. Dagmar Godyckou jako určenou zastupitelku pro zpracování 
změny č. 2 územního plánu Louny pro místní část Nečichy a pro další případné změny 
územního plánu Louny 

- hlasování: pro 26 proti 0 zdrželo se 2 
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- Obecně závazná vyhláška o přechodné úpravě vzhledu některých 
provozoven  (bod č. 6) 

 

     Šabata, Čapková (TAJ) – seznámení s obsahem materiálu, Rybák – vznesena připomínka 
k chybějícímu uvedení zrušení OZV č. 2/2017 a č. 4/2006 v návaznosti na schválení nové OZV 
v projednávaném bodu, Čapková (TAJ) – podána informace s tím, že OZV lze zrušit pouze OZV, 
nikoli UZM, v této souvislosti úprava navrženého usnesení, Šabata  
Úprava usnesení 
- znění: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Loun č. 5/2017 o přechodné úpravě 
vzhledu některých provozoven, kterou se zrušují OZV č. 2/2012, o stanovení opatření k omezení 
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 20.02.2012 a 
OZV č. 4/2006, o nakládání s pozemky určenými k zástavbě, ze dne 09.10.2006 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 19/2017: 
 
Usnesení č. 19/2017 
Obecně závazná vyhláška o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven 
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
Obecně závaznou vyhlášku města Loun č. 5/2017 o přechodné úpravě vzhledu některých 
provozoven, kterou se zrušují OZV č. 2/2012, o stanovení opatření k omezení propagace 
hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 20.02.2012 a OZV 
č. 4/2006, o nakládání s pozemky určenými k zástavbě, ze dne 09.10.2006 

- hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se 0 
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- Pozůstalost po Petru Žižákovi – souhlas s vydáním nepatrného majetku  
(bod č. 7) 

 

     Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Csonka – vznesen 
dotaz k exekučnímu řízení uvedeném v příloze (výpis z KN), Pidrmanová (OSM) – podána 
informace o skutečnosti, že město nabyde předmětné bez exekučních přítěží, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující  usnesení č. 20/2017 
 
Usnesení č. 20/2017 
Pozůstalost po Petru Žižákovi – souhlas s vydáním nepatrného majetku 
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e 
nabytí nepatrného nemovitého majetku po zemřelém Petru Žižákovi a souhlasí s vydáním 
nepatrného majetku Městu Louny, a to 
- ideální 2/12 pozemkové parcely parcelní č. 301/4 ,,orná půda“, včetně ideálních 2/12 
veškerého příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 123 pro katastrální území 
Kočov, obec Kočov, okres Tachov, v obvyklé 
ceně ........................................................................................................................2.116,53 Kč 
- ideální 3/36 pozemkové parcely parcelní č. 15/2 ,,zahrada“, včetně ideálních 3/36 
veškerého příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 129 pro katastrální území 
Kočov, obec Kočov, okres Tachov, v obvyklé 
ceně .............................................................................................................................11,95 Kč 

- hlasování: pro 28 proti 0 zdrželo se 0 
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- Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 3639/161 v k.ú. Louny, 
ul. Březinova a pozemků p.č. 2842/289, p.č. 2842/505, p.č. 2842/506, p.č. 
2842/507, p.č. 2842/510, p.č. 2842/511 a p.č. 2842/512 v k.ú. Louny, ul. 
Tomanova, ul. Březinova (sídliště)  (bod č. 8) 

 

     Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 21/2017: 
 
Usnesení č. 21/2017 
Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 3639/161 v k.ú. Louny, ul. Březinova a 
pozemků p.č. 2842/289, p.č. 2842/505, p.č. 2842/506, p.č. 2842/507, p.č. 2842/510, p.č. 
2842/511 a p.č. 2842/512 v k.ú. Louny, ul. Tomanova, ul. Březinova (sídliště)  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  podání žádosti ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené 

pracoviště Louny, o bezúplatný převod pozemku p.č. 3639/161 ostatní plocha, zeleň o 
výměře 54 m2, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny, na LV 60000 pro obec a katastrální Louny, z vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví Města Louny s tím, že bude v žádosti dále uvedeno, 
že Město Louny nemá zájem o majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemku p.č. 2842/22 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 v k.ú. Louny a že k jeho prodeji nemá 
připomínek a nestanovuje žádné podmínky 

b)  podání žádosti ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené 
pracoviště Louny, o bezúplatný převod pozemků p.č. 2842/289 ostatní plocha, zeleň o 
výměře 235 m2, p.č. 2842/505 ostatní plocha, zeleň o výměře 205 m2, p.č. 2842/506 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2, p.č. 2842/507 ostatní plocha, zeleň o výměře 
640 m2, p.č. 2842/510 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2, p.č. 2842/511 ostatní plocha, 
zeleň o výměře 4 m2 a p.č. 2842/512 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2, v katastru 
nemovitostí vedených Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, 
na LV 60000 pro obec a katastrální Louny, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 
Města Louny 

- hlasování: pro 28  proti 0   zdrželo se 0 
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- Přijetí daru – podíl 8/50 na pozemku p.č. 3800/11 vzhledem k celku v k.ú. 
Louny  (bod č. 9) 

     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Rybák – vznesen 
dotaz k udržování zeleně na předmětném pozemku do dnešního dne a řešení v případě přijetí 
daru, Šabata – podána informace o pravděpodobném obstarávání společností vlastnící přilehlou 
benzínovou stanici, Sunkovská (OSM) – podána informace, s tím, že vzhledem k tomu, že 
město Louny, v případě přijetí daru, bude vlastnit pouze část, by se mohlo finančně spolupodílet 
na obstarávání zeleně a samozřejmě by byli osloveni také ostatní spolupodílníci, Csonka – 
vznesen dotaz k exekučním řízení, uvedeném v příloze, Pidrmanová (OSM) – podána informace 
s tím, že exekuční příkaz je uveden u vlastníka jiné části předmětného pozemku, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  22/2017: 
 
Usnesení č. 22/2017 
Přijetí daru – podíl 8/50 na pozemku p.č. 3800/11 vzhledem k celku v k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  přijetí daru - podílu o velikosti 8/50 ve vztahu k celku pozemku p.č. 3800/11, orná půda, o 

výměře 602 m2 v k.ú. Louny, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 4593 pro okres, obec              
a k.ú. Louny, z vlastnictví Ing. Jiřího Brandejse, Písek – Budějovické Předměstí, do 
vlastnictví Města Louny, 

b)  uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je přijetí daru - podílu  na výše uvedeném 
pozemku, ve znění dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 23  proti 0   zdrželo se 5 
 
 

           
 
 
 
 
 
- Prodej pozemků pod komunikacemi v k.ú. Dobroměřice  (bod č. 10)  
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          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 23/2017: 
 
Usnesení č. 23/2017 
Prodej pozemků pod komunikacemi v k.ú. Dobroměřice  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  prodej pozemků  
 p.č. 77/118, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2511 m2,  
 p.č. 77/145, orná půda o výměře 110 m2,  
 p.č. 77/206, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 375 m2,  
 p.č. 77/208, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 208 m2,  
 p.č. 77/209, orná půda o výměře 205 m2,  
 p.č.     79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 252 m2,  
 p.č.   156/4, orná půda o výměře 308 m2,  
 p.č.   594/3,ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 215 m2,  

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 637, pro obec a k.ú. Dobroměřice, za celkovou cenu 
277.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 15-6447-2017 ze dne 01.02.2017, z vlastnictví 
Města Louny do vlastnictví Obce Dobroměřice, Pražská 53, 440 01 Louny,  s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemků bude hradit kupující, 

b)  uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej výše uvedených pozemků, ve znění dle 
předloženého návrhu 

- hlasování: pro 21  proti 1   zdrželo se 6 
 
 
 

            
 
 
 
- Odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102, a p.č. 5021/29,  
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neodkoupení podílu na pozemku p.č. 4035/72,  vše v k.ú. Louny  (bod č. 
11) 
     Šabata, Sunkovská (OSM) – podána informace o doručení oznámení o nakládání s pozemky 
od majitele částí předmětných pozemků, který poukazuje, že vzhledem k přetrvávajícím 
problémům v komunikaci s ostatními spoluvlastníky a neexistenci dohody o užívání uvedených 
pozemků podává žalobu o zrušení a vypořádání právě u těchto pozemků. Návrh na odložení 
předloženého materiálu, Janda – podpora odložení materiálu s tím, že nelze odhadnout průběh 
a řešení tohoto řízení, Šabata  
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení a odložila materiál bez usnesení  

- hlasování: pro 27  proti 0   zdrželo se 1 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Převod objektů stálého lehkého opevnění na pozemcích p.č. 199/2, p.č.  
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3052/8 a p.č. 33100/39  v k.ú. Louny  (bod č. 12) 
          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 24/2017: 
 
Usnesení č. 24/2017 
Převod objektů stálého lehkého opevnění na pozemcích p.č. 199/2, p.č. 3052/8 a p.č. 
33100/39  v k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  bezúplatný převod objektů stálého lehkého opevnění: jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. 

199/2, jiná stavba bez čp/če na pozemku p.č. 3052/8 a jiná stavba bez čp/če na pozemku 
p.č. 3100/39, vše v k.ú. Louny, zapsaných na LV č. 361 pro obec a k.ú. Louny, z vlastnictví 
ČR – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, do vlastnictví Města 
Louny, 

b)  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví, jejímž předmětem je bezúplatný 
převod výše uvedených staveb, ve znění dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 28   proti 0   zdrželo se 0 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Žádost o odprodej pozemku p.č. 4987/771 v k. ú. Louny Zuzaně  
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Pražákové  (bod č. 13) 
          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Godycká – návrh 
na úpravu usnesení, ve smyslu neschválení předloženého návrhu, schválení odprodeje za 
celkovou kupní cenu 3 000 Kč (vzhledem k předložené žádosti majitele) a uzavření kupní 
smlouvy  
- hlasování:   12 pro          1 proti              15 zdrželo se 
  

           
 
Návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů dle § 87 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, 
nebyl přijat 

  
 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 25/2017: 
 
 
Usnesení č. 25/2017 
Žádost o odprodej pozemku p.č. 4987/771 v k. ú. Louny Zuzaně Pražákové  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  odprodej pozemku p.č. 4987/771 orná půda o celkové výměře 6 m2 zapsaného v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, 
na LV 10001, pro obec Louny, katastrální území Louny, z vlastnictví Města Louny do 
vlastnictví Zuzany Pražákové, Louny, za celkovou kupní cenu 2.200 Kč s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku a daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující  

b)  uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej výše uvedeného pozemku, ve znění dle 
předloženého návrhu 

- hlasování: pro 17  proti 5   zdrželo se 6 
 
 
 



 16 
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- Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017  (bod č. 14)  
     Šabata, Kučera – seznámení s obsahem zápisu, Šabata, Csonka – vznesen dotaz 
k překročení rozpočtu u SSZML s uvedeným komentářem o více jak 300 %, Krameriusová (EO) 
– podána informace ve smyslu, že se jedná o položku rozpočtu, kde nebyl správně rozpočet 
upraven, došlo ke špatnému zaúčtování a k následnému přeúčtování, Šabata  
Úprava návrhu usnesení: 
- o jednotlivých návrzích hlasování samostatně  
- návrh na zvolení Ing. Boudy místopředsedou    
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č.  26/2017: 
 
Usnesení č. 26/2017 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ěd o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017 ze dne 06.03.2017 

- hlasování: pro 22  proti 0   zdrželo se 6 

 

            

 

2) b e r e  n a  v ěd o m í  
rezignaci Ing. Daniela Hetzera na funkci člena finančního výboru ZM 

- hlasování: pro 28  proti 0   zdrželo se 0 
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3) v o l í  
Ing. Miloslava Boudu členem a současně místopředsedou finančního výboru ZM 

- hlasování: pro 21  proti 0   zdrželo se 7 
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- Návrh odměn neuvolněných členů ZM a peněžitých plnění fyzických osob 
za výkon funkce člena komise nebo výboru  (bod č. 15) 

 

     Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Soukup – vznesena 
připomínka k velkému finančnímu obnosu za členství v komisích, možnost využití fin, prostředků 
k jiným účelům, Csonka – vzneseno konstatování o kvalitní a přínosné práci některých komisí a 
některých méně – konkrétně vyslovena komise pro otevřenou radnici RM, Janda – podána 
informace, kdy ke kritické připomínce bude zkompletován plán činnosti komise k seznámení, 
Kučera – podány informace k projednávanému a zohledněny výhody a nevýhody komisí ve 
městě Louny, Rychtařík – podána informace také k počtu komisí s tím, že v rámci dalšího 
příspěvku bylo vznesena myšlenka o možném sloučení některých komisí, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 27/2017: 
 
Usnesení č. 27/2017 
Návrh odměn neuvolněných členů ZM a peněžitých plnění fyzických osob za výkon 
funkce člena komise nebo výboru  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e  
revokaci části usnesení zastupitelstva města  č. 4/2015 ze dne 27.04.2015  - UZM 30/2015 a č. 
9/2015  ze 14.12.2015 - UZM 78/2015 
2) s c h v a l u j e  
s účinností od 01.05.2017 stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 
za výkon funkce: 
- předseda komise nebo výboru, včetně komise SPOD       2 228 Kč 
- člen komise, včetně komise SPOD                                       700 Kč 
- člen výboru ( finanční, kontrolní)                                        1 200 Kč 
- člen osadního výboru                                                            600 Kč 
 
Výše odměn za výkon jednotlivých funkcí se sčítají 
3) s c h v a l u j e  
s účinností od 01.05.2017 výši peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám za výkon 
funkce  takto: 
- člen výboru ( finanční, kontrolní)         1 200 Kč 
- člen osadního výboru                             600 Kč 
s tím, že plnění bude vypláceno vždy na konci kalendářního roku (v měsíci prosinci) podle počtu 
účastí na zasedáních. Výše odměn či peněžitých plnění za výkon jednotlivých funkcí se sčítají 
4) s c h v a l u j e  
s účinností od 1.5.2017 stanovení peněžitého plnění poskytovaného měsíčně fyzickým osobám 
za výkon funkce: 
- předseda osadního výboru                 1 260 Kč 

- hlasování: pro 17  proti 5   zdrželo se 6 
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- Rozpočtové změny  (bod č. 16)  
          Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Rybák – 
vznesena připomínka k chybějícímu uvedení požadovaných částek u některých žadatelů a 
v některých případech uvedení navrhovaných částek ke schválení vyšších než-li jsou částky 
požadované (z návrhu usnesení vyjmuto), Csonka – vznesen dotaz k vlastnictví plochy střelnice, 
Šabata – zodpovězeno vzhledem k vlastnictví města Louny, bude akce zařazena do plánu 
investic na rok 2017 a hrazena z prostředků fondu pro sport  
Oznámili střet zájmů, hlasování se zúčastnili: Janda, Žalud, Bouda, Červa, Hnátek, Chrobák, 
Kurka, Šabata  
Úprava usnesení: 
- vyjmutí uvedení požadovaných částek  
- samostatné hlasování o návrzích  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 28/2017: 
 
Usnesení č. 28/2017 
Rozpočtové změny  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e  
- použití prostředků Kulturního fondu města Loun ve výši 45 000 Kč na vydání třetí série 
pohlednic z tvorby Zdeňka Sýkory, a to z 40. a 50. let 20. století, včetně přebalu  
 
-  použití prostředků Kulturního fondu města Loun  ve výši 15 000 Kč na „Koncert města“ 
 
- použití prostředků Kulturního fondu města Loun  ve výši 48 000 Kč na realizaci výstavy               
o Jaroslavu Maříkovi v Galerii města Loun 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 2 
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2) s c h v a l u j e  
zařazení akcí do Plánu investic na rok 2017: 
- akce č. 32/2017/Inv „Návrh sítě cyklostezek v intravilánu města Loun - aktualizace studie“ s 
částkou 108.174 Kč  
 
- akce č. 33/2017/Inv „Zpevnění plochy na pozemku p.č. 3301/2 u objektu střelnice                         
v Lounech“ s částkou 171.000 Kč s tím, že na krytí výdajů budou využity finanční prostředky 
Fondu pro sport města Loun 
 
- akce č. 31/2017/Inv „Instalace vířivky na Městské koupaliště v Lounech vč. zpracování PD“  s 
tím, že na krytí výdajů budou využity finanční prostředky vráceného příspěvku na provoz 
poskytnutého Správě sportovních zařízení města Loun, příspěvkové organizace ve výši 401.899 
Kč 

- hlasování: pro 24   proti 4   zdrželo se 0 
 

           
 
 
3) s c h v a l u j e  
- navýšení příspěvku na provoz pro rok 2017 Vrchlickému divadlu, příspěvkové organizaci, 
IČ 75037637, o 48.000 Kč z prostředků Kulturního fondu města Loun na realizaci výstavy o 
Jaroslavu Maříkovi v Galerii města Loun  
 
- poskytnutím příspěvku z rozpočtu města Loun na rok 2017 z volných prostředků Kulturního 
fondu města Loun na mimořádné akce takto: 
50 000 Kč   Vrchlického divadlo, příspěvková organizace, IČ 75037637, Osvoboditelů  
                    411, Louny 
                   - 25 000 Kč na „Lounské divadlení 2017“  
                   - 25 000 Kč na knihu „20 výstav v Galerii města Loun“  
25 000 Kč   Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, 
                    příspěvková organizace, IČ 49123866 
                    na 11. ročník internetové soutěže „Znáš své město a okolí?“ 

- hlasování: pro 27  proti 0   zdrželo se 1 
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4) s c h v a l u j e  
- poskytnutí dotací jednotlivým sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv, dle 
programu na poskytnutí dotace z finančních prostředků sportovní komise na rok 2017 – Podpora 
činnosti sportovních organizací takto:  
24 000 Kč       Atletický klub při ZŠ Prokopa Holého Louny, IČ 01527924, z toho: 
                       - 19 000 Kč na činnost 
                       -   5 000 Kč na akci „Lounský běžecký pohár“ 
124 400 Kč     Atletický sportovní klub ELNA Počerady, IČ 44223579, z toho: 
                       - 34 400 Kč na činnost  
                       - 40 000 Kč na akci „Memoriál Karla Raise“ 
                       - 50 000 Kč na akci „Eurepoean Handbike Circuit“ 
70 800 Kč       Basket Academy Louny, z.s., IČ 01528190, z toho:  
                       - 55 800 Kč na činnost  
                       - 15 000 Kč na akci „3x3 Easter Challenge Louny“ 
24 400 Kč       Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Louny, IČ 00482692, z toho: 
                       - 19 400 Kč na činnost  
                       - 5 000 Kč na akci „Zlatá udice“ 
75 200 Kč       Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s., IČ 68298251, z toho: 
  - 60 200 Kč na činnost 
                       - 15 000 Kč na akci „Zimní turnaj mladších žáků Sittech Cup“  
 89 900 Kč       HC Slovan Louny, z.s., IČ 556823, z toho: 
                       - 79 900 Kč na činnost 
  - 10 000 Kč na akci „Lounská bruslička“ 
27 100 Kč       Junák - český skaut, středisko Louny, z.s., IČ 43223541 
52 100 Kč       JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s., IČ 26543567, z toho:  
  - 47 100 Kč na činnost 
                      - 5 000 Kč na akci „Závody ve Sportovním Aerobiku a Fitness pro 2. a 3. VT“ 
30 000 Kč      Karatedó Steklý, z.s., IČ 66102014 
10 000 Kč  Shotokan karate club Louny z.s., IČ 26991594  
36 000 Kč   Společnost českých střelců Louny, IČ 60275405, z toho:  
 - 26 000 Kč na činnost 
                       - 10 000 Kč na akci „Mezinárodní extraliga Repiko“ 
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49 200 Kč       Tenisový klub Louny, z.s., IČ 41324595, z toho:  
                       - 39 200 Kč na činnost 
                       - 10 000 Kč na akci „O pohár města Loun“ 
34 700 Kč       Tělocvičná jednota Sokol Louny, IČ 00556149, z toho: 
                       - 29 700 Kč na činnost 
                       - 5 000 Kč na akci „Běh naděje“ 
42 300 Kč       Tělovýchovná jednota Stadión Louny, IČ 44223714, z toho: 
  - 32 300 Kč na činnost 
                      - 10 000 Kč na akci Krajský přebor na dráze 
117 300 Kč     TJ Lokomotiva Louny, spolek IČ 00526193, z toho: 
                       - 20 100 Kč na činnost TJ Lokomotiva Louny a dále pro jednotlivé oddíly na  
                       činnost takto: 
                      - 33 600 Kč - oddílu házená 
                       - 26 400 Kč - oddílu florbal 
                       - 11 000 Kč - oddílu karate 
                       - 7 400 Kč - oddílu baseball 
                       - 17 900 Kč - oddílu judo  
                       - 900 Kč - oddíl turistiky 
66 700 Kč       Veslařský klub Ohře Louny, IČ 43226124, z toho:  
                       - 36 700 Kč na činnost 
                       - 30 000 Kč na akci „Veřejný halový triatlon“ 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 4 
 

           
 
 
 
5) s c h v a l u j e  
- poskytnutí dotací jednotlivým sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv, dle 
programu na poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport na rok 2017 – Podpora 
činnosti sportovních organizací takto:  
40 000 Kč      Atletický klub při ZŠ Prokopa Holého Louny, IČ 01527924 
75 900 Kč      Atletický sportovní klub ELNA Počerady, IČ 44223579, z toho: 
                      - 65 900 Kč na činnost  
                      - 10 000 Kč na akci „Eurofest 2017“ 
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84 400 Kč      Basket Academy Louny, z.s., IČ 01528190, z toho:  
                      - 79 400 Kč na činnost  
                      - 5 000 Kč na akci „3x3 Easter Challenge Louny“ 
119 000 Kč      Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s., IČ 68298251, z toho: 
                     - 108 000 Kč na činnost 
                      - 11 000 Kč na akci „Turnaj o pohár starosty města“ 
144 500 Kč      HC Slovan Louny, z.s., IČ 556823, z toho: 
                      - 134 500 Kč na činnost 
                      - 10 000 Kč na akci „Memoriál Milana Pihrta“  
25 400 Kč       Junák - český skaut, středisko Louny, z.s., IČ 43223541 
90 100 Kč       JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s., IČ 26543567, z toho:  
                        - 65 100 Kč na činnost 
  - 25 000 Kč na akci „1. nominační závod ve Sportovním Aerobiku, Fitness,  
                        ATS a AGP“ 
56 000 Kč      Shotokan karate club Louny z.s., IČ 26991594  
                      - 21 000 Kč na činnost 
  - 35 000 Kč na akci „Memoriál Miroslava Šianského“ 
39 700 Kč      Společnost českých střelců Louny, IČ 60275405, z toho:  
                      - 19 700 Kč na činnost 
                      - 20 00 Kč na akci „Mistrovství ČR – akční střelba“ 
(59 800 Kč       Tenisový klub Louny, z.s., IČ 41324595, z toho:  
                      - 49 800 Kč na činnost 
                      - 10 000 Kč na akci „II. liga“ 
51 200 Kč    Tělocvičná jednota Sokol Louny, IČ 00556149, z toho: 
                      - 31 200 Kč na činnost 
                      - 20 000 Kč na akci „U nás v Sokole“ 
57 900 Kč  Tělovýchovná jednota Stadión Louny, IČ 44223714, z toho: 
                      - 32 900 Kč na činnost 
                      - 25 000 Kč na akci „Krajský přebor mládeže v cyklokrosu 2017“ 
229 200 Kč     TJ Lokomotiva Louny, spolek, IČ 00526193, z toho pro jednotlivé oddíly na 
činnost: 
                      - 72 600 Kč - oddílu házená 
                      - 58 300 Kč - oddílu florbal 
                      - 15 900 Kč - oddílu karate 
                      - 26 300 Kč - oddílu baseball z toho na činnost 16 300 Kč a 10 000 Kč na akci  
                       „Interliga ml. kadetů U13“ 
                      - 49 000 Kč - oddílu judo z toho na činnost 39 000 Kč a 10 000 Kč na akci   
                        „Velká cena Loun v JUDU 2017“ 
                      - 7 100 Kč - oddíl turistiky z toho na činnost 2 100 Kč a 5 000 Kč na akci  
                       „Dětský den na Červeňáku“ 
77 300 Kč       Veslařský klub Ohře Louny, IČ 43226124, z toho:  
  - 42 300 Kč na činnost 
                      - 35 000 Kč na akci „Veřejný halový triatlon“ 

- hlasování: pro 25  proti 0   zdrželo se 3 
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6) s c h v a l u j e 
- poskytnutí dotací jednotlivým sportovním organizacím a uzavření veřejnoprávních smluv, dle 
programu pro poskytnutí dotací z prostředků Fondu pro sport – Podpora investic a oprav v 
oblasti sportu takto:  
HC Slovan Louny, z.s., IČ 00556823 – dotace na výměnu vybavení hráčských šaten (výměna 
šatních skříní) ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální výše 
bude 245 000 Kč  
Junák – český skaut, středisko Louny, z.s., IČ 43223541 – dotace na řešení tepelné pohody 
objektu Rybářské bašty ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její 
maximální výše bude 40 000 Kč 
JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s., IČ 26543567 – dotace na novou podlahu na tréninky fitness 
klubu ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální výše bude 80 
000 Kč  
Tenisový klub Louny, z.s., IČ 41324595 – dotace na rekonstrukci sociálních zařízení                    
a koupelen ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální výše 
bude 300 000 Kč 
 Tělovýchovná jednota Stadión Louny, IČ 44223714 – dotace na opravu střechy garáží na 
velodromu ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální výše 
bude 84 000 Kč  
Tělocvičná jednota Sokol Louny, IČ 00556149 – dotace na zpracování projektu na opravu 
střechy – posouzení statiky střechy ve výši 70 % z částky stanovené výběrovým řízením                
s tím, že její maximální výše bude 25 000 Kč  
TJ Lokomotiva Louny, spolek, IČ 00526193 – dotace na opravu střešního pláště na Ejemově 
chatě s Frotzlovou rozhlednou na Červeném vrchu čp. 104 u Dobroměřic ve výši   70 % z částky 
stanovené výběrovým řízením s tím, že její maximální výše bude 125 000 Kč   

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 2 
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7) s c h v a l u j e 
- dle pravidel RM č. P12/2015 „pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití“ a dle vyhlášeného dotačního programu „Program na poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Louny na rok 2017 z prostředků kulturní komise Rady města“ poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy takto: 
30 000 Kč     Martin Čech, IČ 74770471, Emila Filly 1940, Louny 
                     na podporu činnosti Taneční školy Fénix 

- hlasování: pro 26  proti 0   zdrželo se 2 
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8) s c h v a l u j e 
- dle pravidel RM č. P12/2015 „pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití“ a dle vyhlášeného dotačního programu „Program na poskytnutí dotace                     z 
rozpočtu města Louny na rok 2017 z prostředků kulturní komise Rady města“ poskytnutí dotací 
a uzavření veřejnoprávních smluv takto: 
 
30 000 Kč    Spolek loutkářů v Lounech, IČ 14866587, Pod Cukrovarem 832, Louny 
                     na činnost Spolku loutkářů v Lounech 
30 000 Kč    Taneční klub LUNA Louny, IČ 63154676, Fügnerova 1572, Louny 
                     na činnost Tanečního klubu LUNA Louny 
 
- dle pravidel RM č. P12/2015 „pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití“ a dle vyhlášeného dotačního programu „Program na poskytnutí dotace                      z 
rozpočtu města Louny na rok 2017 z prostředků kulturního fondu“ poskytnutí dotací                      
a uzavření veřejnoprávních smluv jednotlivým organizacím takto: 
10 000 Kč    Mgr. Pavla Táboříková, Louny 
                     na „natočení třetí řadové desky (CD) autorské kapely PayaNoia“ 
7 000 Kč      Josef Beneš, Suzdalské náměstí 2280, Louny 
 na „Country festival – folk, trampských a country kapel na Bahně  
 (Stromovka)“ 
50 000 Kč    Fénix Louny z.s., IČ 04343514, Hilbertova 1235, Louny 
                     na „Taneční soutěž párů ve standardních a latinskoamerických tancích“ 
45 100 Kč    Kvítek Louny, z.s., IČ 04849604, Přemyslovců 2011, Louny 
                     na „Mezinárodní sborový festival Malta – Malta international choir fest“ 
83 000 Kč    Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, IČ 00360716,  
                     Pivovarská 28, Louny  
                    - 18 000 Kč na „VII. Lounskou muzejní noc“  
                     - 50 000 Kč na knihu „Spolkový život v Lounech v letech 1861 – 1914“  
                     - 15 000 Kč na výstavu „Bronzový poklad“ 
100 000 Kč   RNDr. Věra Mirvaldová, Louny 
                      na knihu „Louny v obrazech a fotografiích Vladislava Mirvalda“ 
20 000 Kč    Romana Anna Novotná, Louny 
                     na projekt „Slyším, tedy čtu“ 
10 000 Kč    Spolek loutkářů v Lounech, IČ 14866587, Pod Cukrovarem 832, Louny 
                      na „XXXI. krajovou přehlídku amatérských loutkařů Louny 2017“ 
40 000 Kč     Spolek Lunovrat, IČ 22766324, Tylova 1780, Louny 
                      na „Antikotel 2017“ 
70 000 Kč    Sýkora 2020, z.s., IČ 04295188, Žatecká 186, Louny 
                     na „Kouzlo světla“ 
20 000 Kč    Taneční klub LUNA Louny, IČ 63154676, Fügnerova 1572, Louny 
                     - 10 000 Kč na „Oslavu 20. výročí Tanečního klubu LUNA Louny“  
 - 10 000 Kč na „10. ročník přehlídky orientálního tance Bellytery“  

- hlasování: pro 24  proti 4    zdrželo se 0 
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9) s c h v a l u j e 
- dle pravidel RM č. P12/2015 „pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití“ a dle vyhlášeného dotačního programu „Program na poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Louny na rok 2017 z prostředků kulturního fondu na investice a opravy v oblasti kultury“ s 
poskytnutím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy s tím, že výše dotace může činit max. 
70 % částky stanovené výběrovým řízením, max. do výše: 
104 000 Kč   Stanislava Šefčíková, Louny 
                      na „opravu a repasi oken včetně kování a mříží mlýnice na parc. č. 37 v k.ú. 
                     Brloh, v areálu Vernerova mlýna, Brloh 26“ 

- hlasování: pro 22  proti 0   zdrželo se 6 
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10) n e s c h v a l u j e  
- poskytnutí dotace z programu na poskytnutí dotace z finančních prostředků sportovní komise 
za rok 2017 - Podpora činnosti sportovních organizací Plaveckého klubu Prosen Louny z.s., IČ 
26590026, o požadovanou částku 150 000 Kč na činnost z důvodu nesplnění podmínky okruhu 
způsobilých žadatelů – organizace nemá sídlo na území města Loun 

- hlasování: pro 25  proti 0   zdrželo se 2 
 
 

            
 
 
11) n e s c h v a l u j e  
- poskytnutí dotace z programu na poskytnutí dotace z finančních prostředků Fondu pro sport na 
rok 2017 - Podpora činnosti sportovních organizací Plaveckého klubu Prosen Louny z.s., IČ 
26590026, o požadovanou částku 208 000 Kč na činnost z důvodu nesplnění podmínky okruhu 
způsobilých žadatelů – organizace nemá sídlo na území města Loun  
- poskytnutí dotace z prostředků Fondu pro sport – Podpora investic a oprav v oblasti sportu z 
důvodu vyčerpání finančního objemu prostředků vypsaného dotačního programu takto: 
- Jezdecký klub BON Equi club Louny z.s., IČ 60275677, žádost o dotaci na zastřešení 
mechanického kolotoče pro koně  
- TJ Lokomotiva Louny, spolek, IČ 00526193, žádost o dotaci na nákup zahradního traktoru pro 
baseballové hřiště s tím, že údržba trávníku se může řešit ve spolupráci se Správou sportovních 
zařízení města Loun, p.o. při údržbě městského koupaliště  
- Veslařský klub Ohře Louny, IČ 43226124, žádost o dotaci na nákup ojetého automobilu                 
s tím, že se posuzovala účelnost dotace  

- hlasování: pro 23  proti 0   zdrželo se 5 
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12) s c h v a l u j e  
rozpočtové opatření č. 2/2017/ZM: 
- navýšení příjmů ODPA 6409 ve výši 401.899 Kč  ORJ 14 - Příspěvkové organizace                     
o vratku nevyčerpaného příspěvku na provoz poskytnutého  Správě sportovních zařízení města 
Loun, příspěvkové organizaci v roce 2016 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3412 ve výši 
401.899 Kč ORJ 50 - Investice  
  
- navýšení příjmů ODPA 0000 ve výši 127.340 Kč o rozdíl příspěvku na výkon státní správy mezi 
rozpočtovanou a skutečně obdrženou výší příspěvku a navýšení běžných výdajů ODPA 6171 ve 
výši 127.340 Kč v rámci ORJ 19 - Kancelář úřadu na výdaje související s výkonem státní správy 
 
- navýšení příjmů ODPA 3613 ve výši 27.170 Kč o přeplatek na zálohách na vodu                          
a navýšení běžných výdajů ODPA 3613 ve výši 27.170 Kč v rámci ORJ 39 - Správa majetku z 
důvodu vyúčtování vody za odběrné místo na Výstavišti 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 3792 položky 5222 ve výši 17.000 Kč prostředků komise pro 
životní prostředí ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 3725 
ve výši 17.000 Kč  ORJ 39 - Správa majetku na nákup tašek na odnos separovaného odpadu 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 45.000 Kč nespecifikované rezervy Kulturního 
fondu města Loun ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 
2143 ve výši 45.000 Kč ORJ 21 - Městské informační centrum na vydání třetí série pohlednic z 
tvorby Zdeňka Sýkory, a to z 40. a 50. let 20. století, včetně přebalu  
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 15.000 Kč nespecifikované rezervy Kulturního 
fondu města Loun ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 
3319 ve výši 15.000 Kč ORJ 21 - Městské informační centrum na uspořádání akce „Koncert 
města“  
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 48.000 Kč nespecifikované rezervy Kulturního 
fondu města Loun  ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 
3319 ve výši 48.000 Kč, a to navýšení příspěvku na provoz Vrchlického divadla, p. o. ORJ 14 - 
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Příspěvkové organizace z důvodu realizace výstavy o Jaroslavu Maříkovi v Galerii města Loun  
a změnu závazného ukazatele pro Vrchlického divadlo, příspěvkovou organizaci pro rok 2017 
(před změnou: 7.818.300, po změně: 7.866.300 Kč) 
 
- snížení běžných výdajů  ODPA 6171 ve výši 58.197 Kč  nespecifikované rezervy ORJ 41 - 
Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 3114 ve výši 58.197 Kč ORJ 15 - 
Školské budovy a sportoviště z důvodu úpravy skutečné výše rozpočtu finančních prostředků 
určených na opravy a udržování pro Speciální základní školu, Louny, Poděbradova 640, 
příspěvkovou organizaci 
 
 - snížení běžných výdajů  ODPA 6171 ve výši 16.217,50 Kč nespecifikované rezervy  ORJ 41 - 
Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 3121 ve výši 16.217,50 Kč ORJ 
15 - Školské budovy a sportoviště z důvodu úpravy skutečné rozpočtu finančních prostředků 
určených na opravy a udržování pro Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, 
příspěvkovou organizaci 
 
- navýšení běžných výdajů ODPA 4339 ve výši 413.735,09 Kč ORJ 28 - Sociální věci                    
a zdravotnictví a snížení běžných výdajů ODPA 6171 nespecifikované rezervy 413.735,09 Kč 
ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa z důvodu úpravy zůstatku státního příspěvku na výkon 
pěstounské péče z předchozích let dle skutečnosti 
 
- 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“  
 
- využití a snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 
6171 ve výši  180.000 Kč ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů 
ODPA 3412 ve výši 180.000 Kč ORJ 15 – Školské budovy a sportoviště na vybudování 
tréninkového hřiště na Městském fotbalovém stadionu Ladislava Nováka 
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 6171 ve 
výši  171.000 Kč ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení kapitálových výdajů ODPA 
2219 ve výši 171.000 Kč ORJ 50 – Investice na akci „Zpevnění plochy na pozemku p.č. 3301/2 
u objektu střelnice v Lounech“  
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 6171 ve 
výši  25.400 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3429 ve výši 25.400 Kč v rámci ORJ 41 – 
Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace na podporu činnosti spolku Junák – 
český skaut, středisko Louny, z. s. 
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 6171 ve 
výši 1.125.000  Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3419 ve výši 1.125.000 Kč v rámci ORJ 41 
– Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotací z programu na poskytnutí dotace na 
rok 2017 – Podpora činnosti sportovních organizací 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 130.000 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun a navýšení běžných výdajů ODPA 3316 ve výši 130.000 Kč v 
rámci ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Mgr. Pavle Táboříkové, 
RNDr. Věře Mirvaldové a Romaně Anně Novotné 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 92.100 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun a navýšení běžných výdajů ODPA 3312 ve výši 92.100 Kč                 
v rámci ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Josefu Benešovi, 
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Kvítek Louny, z.s. a Spolek Lunovrat 
 
 - snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 140.000 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun a navýšení běžných výdajů ODPA 3319 ve výši 140.000 Kč v 
rámci ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Fénix Louny z.s., 
Sýkora 2020, z.s. a Taneční klub LUNA Louny 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 83.000 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun a navýšení běžných výdajů ODPA 3315 ve výši 83.000 Kč                
v rámci ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Oblastnímu muzeu v 
Lounech, p.o. 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 104.000 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun a navýšení běžných výdajů ODPA 3322 ve výši 104.000 Kč v 
rámci ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Stanislavě Šefčíkové 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 10.000 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun  ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů 
ODPA 3311 ve výši 10.000 Kč ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí 
dotace Spolku loutkářů v Lounech  
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 50.000 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů 
ODPA 3311 ve výši 50.000 Kč ORJ 14 – Příspěvkové organizace z důvodu poskytnutí 
mimořádného příspěvku Vrchlickému divadlu, příspěvkové organizaci na „Lounské divadlení 
2017“ a na knihu „20 výstav v Galerii města Loun“ a změnu závazného ukazatele pro 
Vrchlického divadlo, příspěvkovou organizaci pro rok 2017 (před změnou: 7.866.300, po změně: 
7.916.300 Kč) 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 ve výši 25.000 Kč prostředků nespecifikované rezervy 
Kulturního fondu města Loun ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů 
ODPA 3113 ve výši 25.000 Kč ORJ 14 – Příspěvkové organizace z důvodu poskytnutí 
mimořádného příspěvku Základní škole a Mateřské škole Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 
2173, příspěvkové organizaci na 11. ročník internetové soutěže „Znáš své město a okolí?“ a 
změnu závazného ukazatele pro Základní škole a Mateřské škole Kpt. Otakara Jaroše Louny, 
28. října 2173, příspěvkové organizaci pro rok 2017 (před změnou: 4.146.000 Kč, po změně: 
4.171.000 Kč) 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 nespecifikované rezervy finančních prostředků finančního 
výboru ZM ve výši 2.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3421 ve výši      2.000 Kč v rámci 
ORJ 41 - všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace spolku Junák - český skaut, 
z.s. 
 
- snížení příjmů ODPA 0000 ve výši 24.900 Kč a snížení běžných výdajů ODPA 4377 ve výši 
24.900 Kč v rámci ORJ 14 - Příspěvkové organizace z důvodu úpravy dotace na sociální služby 
pro Městskou knihovnu Louny, příspěvkovou organizaci, IČO:  65108477, na provoz sociálně-
terapeutické dílny  
 
- snížení běžných výdajů ODPA 3111 ve výši 8.957 Kč ORJ 15 - Školské budovy                           
a sportoviště a navýšení běžných výdajů ODPA 6399 ve výši 8.957 Kč ORJ 41 - Všeobecná 
pokladní správa z důvodu úhrady platby DPH v režimu přenesené daňové povinnosti 
 
 - snížení běžných výdajů ODPA 3631 ve výši  3.772 Kč ORJ 39 - Správa majetku                        
a navýšení běžných výdajů ODPA 6399 ve výši 3.772 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa 
z důvodu úhrady platby DPH v režimu přenesené daňové povinnosti 
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- navýšení příjmů ODPA 5311 ve výši 33.190 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 5311 ve výši 
33.190 Kč v rámci ORJ 17 - Městská policie  o neplánované příjmy za přeplatky na zálohách za 
energie, které  budou využity na  úhradu výdajů za opravy 
 
- snížení běžných výdajů v rámci ODPA 6223 z položky 5511 ve výši 74.000 Kč a navýšení 
běžných výdajů položky 5222 ve výši 74.000 Kč v rámci ORJ 19 - Kancelář úřadu určených na 
úhradu členského příspěvku pro Euroregion Krušnohoří 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171  ve výši 1.126.580 Kč a navýšení běžných výdajů  ODPA 
4339 ve výši 1.126.580 Kč v rámci ORJ 19 - Kancelář úřadu  z důvodu úhrady platů, povinného 
pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, cestovné zaměstnanců 
hrazených z příspěvku na výkon pěstounské péče 
 
- snížení běžných výdajů v rámci ODPA 4341 z položky 5229 ve výši 300.000 Kč  a navýšení 
běžných výdajů položky 5222 ve výši 300.000 Kč  v rámci ORJ 28 - Sociální věci                          
a zdravotnictví z důvodu opravy položky již schválené dotace pro Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 
 
- snížení běžných výdajů v rámci ODPA 3311 ORJ 39 - Správa majetku z položky 5229 ve výši 
100.000 Kč  a navýšení položky 5222 ve výši 100.000 Kč z důvodu opravy položky již schválené 
dotace pro Spolek loutkářů v Lounech 

- hlasování: pro 24  proti 0   zdrželo se 4 
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13) s c h v a l u j e  
rozpočtové změny, které budou součástí rozpočtového opatření č. 2/2017/ZM: 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 6171 ve 
výši  40.000 Kč a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3429 ve výši 40.000 Kč v rámci ORJ 41 – 
Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace na podporu investic a oprav v oblasti 
sportu spolku Junák – český skaut, středisko Louny, z. s. 
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 6171 ve 
výši 559.000  Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3419 ve výši 559.000 Kč v rámci ORJ 41 – 
Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotací na podporu investic a oprav v oblasti 
sportu HC Slovanu Louny, z. s., JUNIORSKÉMU FITNESS KLUBU, z. s., Tělovýchovné jednotě 
Stadion Louny, Tělocvičné jednotě Sokol Louny a TJ Lokomotivě Louny, spolek 
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 6171 ve 
výši 300.000  Kč a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3419 ve výši 300.000  Kč v rámci ORJ 
41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace na podporu investic a oprav v 
oblasti sportu Tenisovému klubu Louny, z. s. 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 3399 ve výši 30.000 Kč prostředků kulturní komise RM 
určených na poskytnutí dotací spolkům a navýšení běžných výdajů ODPA 3319 ve výši 30.000 
Kč v rámci ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace na činnost Martinu 
Čechovi 

- hlasování: pro 21  proti 0   zdrželo se 5 
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14) b e r e  n a  v ěd o m í  
informaci o rozpočtových opatřeních č. 3- 5/2017/RM schválených radou města v souladu              
s usnesením ZM č. 64/2016 

- hlasování: pro 27   proti 0   zdrželo se 0 
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- Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 a 3/2017  (bod č. 17)  
     Šabata, Zíval – seznámení s obsahem zápisu, vč. předloženého doplnění, obsahující zápis 
z jednání ze dne 04.04.2017, a v této souvislosti vzneseny připomínky k úklidu psích 
exkrementů v měsíci lednu, Sunkovská (OSM) – podáno vyjádření v návaznosti na zápis, který 
se touto problematikou zabýval, Csonka, Šabata     
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 29/2017: 
 
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 ěd 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 
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 Po vyčerpání všech bodů jednání bylo zastupitelstvo města ukončeno. 
 

Členové zastupitelstva města o každém návrhu - připomínce hlasují samostatně a na 
základě hlasování je přijato usnesení zastupitelstva města. 
 
Součást zápisu tvoří: - Usnesení zastupitelstva města  
 
Zapsala: Lenka Rubešová, v. r . 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Ing. Jan Žalud, v. r.  
Drahomír Faix, v. r.  
 
 
Používané zkratky: 
ZM – zastupitelstvo města  
UZM – usnesení zastupitelstva města 
VO – veřejné osvětlení  
OZV – obecně závazná vyhláška  
URM- usnesení rady města 
ÚP – územní plán  
SÚ – stavební úřad  
MKL – Městská knihovna Louny  
LV – list vlastnictví  
OSM – odbor správy majetku  
TAJ – tajemník Městského úřadu Louny 
IČO, IČ – identifikační číslo 
MP – městská policie  
ODPA – oddíl paragrafu  
ORJ – organizační jednotka  
EO – ekonomický odbor  
k. ú. – katastrální území 
p. č. – parcelní číslo 
 
 
 
Hlasování člena ZM: 
ANO – pro návrh 
NE – proti návrhu  
ZDRŽEL SE  
V případě neuvedení jména (vyjma nepřítomnosti) se přítomný člen zastupitelstva města 
hlasování nezúčastnil.  
 
Forma zápisu ze zasedání zastupitelstva města obsahuje údaje o přijatých usnesení, 
jmenovitého hlasování a dalších náležitostí nezbytných ke zveřejnění. Doslovné znění, viz 
elektronicky zveřejněný zvukový záznam. 
 
 
 
 


