
P r o g r a m 

54. schůze Rady města Loun, která se koná dne 24. dubna 2017 od 15:15 hodin 

v zasedací síni rady města 
 

1. Zápis z jednání dopravní komise RM č. 4/2017  
 předkládá: František Vágner, předseda komise RM 
 přizváni: Václav Zlatohlávek, tajemník komise RM 

Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
2. Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM č. 3/2017 a č. 4/2017  
 předkládá: Ing. Milan Skula, předseda Komise pro životní prostředí RM 
 přizváni: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
3. Zápis z jednání investiční komise RM č. 4/2017  
 předkládá: Pavel Brož, předseda investiční komise RM 
 přizváni: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
4. Zápis z jednání sociální a bytové komise č.2/2017  
 předkládá: Bc. Jana Černá, předsedkyně komise 
 
5. Žádost DSUP o udělení výjimky z pravidel RM P8/2016  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO  
 přizváni: Bc. Jana Černá, ředitelka DSUP 
 
6. Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM č. 2/2017 
 předkládá: Ing. Jan Vaic, předseda komise RM 
  
7. Náměty členů rady města 
  
8. Navýšení limitu počtu zaměstnanců Městského úřadu Louny - přestupky a změna organizačního řádu MÚ  
9. Memorandum o spolupráci - projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě  
 předkládá: Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ 
 
10. Nájemní smlouva - pozemek pro účely konání závěrečných zkoušek z odborné způsobilosti žadatele o 

řidičské oprávnění  
 předkládá: Ing. Eva Šafrová, vedoucí KÚ 
 
11. Plán odpadového hospodářství města Louny  
12. Změna nájemní smlouvy – TSML s.r.o. areál (uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě)  
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění čištění města a zimní údržby a dalších souvisejících činností pro 

Město Louny  
14. Vyhodnocení provozu Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka za rok 2016 a schválení dodatku    

č. 3 k Nájemní smlouvě  
15. Aktualizace Pravidel Rady města Loun č. P 4/2016 „upřesňující podmínky zvláštního užívání veřejného 

prostranství nacházejícího se na pozemcích ve vlastnictví města Louny“  
16. Odkoupení pozemku p.č. 3745/101 v k.ú. Louny  
17. Nečichy – obnova stávající kanalizace, věcné břemeno  
18. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 4453/1 a p.č. 4453/130 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou 

rekonstrukcí komunikace v Říční ulici  
19. Žádost o uzavření Souhlasného prohlášení ve věci vydržení části pozemku p.č. 1941 v k. ú. Louny  
20. Pronájem pozemku p.č. 3254/57 v k. ú. Louny Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Louny 2, 

revokace usnesení RM č. 45/2017 ze dne 06.02.2017  
21. Informace o ceně nebytového prostoru nabízeného k prodeji (jednotka č. 1970/101 v budově s čp. 1969 a čp. 

1970, Tyršovo náměstí, Louny) a snížení kupní ceny  
22. Změna zhotovitele stavebních prací na akci „Městský zimní stadion – výměna rozvodů vody a kanalizace  
 předkládá: Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM 
 
23. Žádosti škol o zapojení do projektů  



24. Žádosti příspěvkových organizací o přijetí a zapojení sponzorských darů  
25. Inspekční zpráva ZŠ J.A.Komenského  
 přizváni: Ing. Martina Kladivová, EO 
26. Rozpočtové změny  
 předkládá: Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
 
27. Kontrola plnění usnesení RM  
 
 
 
 
 
 
 
 
              Radovan Šabata, v. r.                                                                  Mgr. Jan Čermák, v. r.  
               starosta města                                                                              místostarosta 

  


