
     MĚSTO LOUNY 
 

Zápis z jednání 
 
 

 
Zápis z jednání investiční komise RM č. 4/2017 

ze dne 05.04.2017 
 

Přítomni:  9 členů investiční komise - P. Brož, PhDr. D. Godycká, Ing. E. Hořejší, 
Ing. arch. J. Kautský, Ing. M. Tajtl, Ing. P. Dragounová, M. Batala, J. Bouda, 
Bc. R. Janeček 
 Tajemnice komise: H. Platilová 

 Hosté: Ing. B. Sunkovská - vedoucí OSM, Ing. Vít Najvárek – zpracovatel PD, 
Roman Krupka  – pracovník OSM, Bc. František Vágner 

 
Omluveni:  xxx 
Neomluveni: xxx 
Pozdní příchod:  xxx 
 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání IK č. 4/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání 
IK č. 4/2017, výstupy z projednání zápisu č. 3/2017 v radě města dne 27.03.2017 – 
předkládá předseda investiční komise pan P. Brož 

2. Akce č. 24/2017/Inv „PD – K Velodromu, Louny – rozšíření veřejného osvětlení“ – 
předkládá OSM za účasti zpracovatele PD 

3. Akce č. 25/2017/Inv „PD – Petra Obrovce za čp. 2257-2259, Louny – rozšíření veřejného 
osvětlení “ – předkládá OSM za účasti zpracovatele PD 

4. Akce č. 26/2017/Inv „PD – Jana Roháče z Dubé, Louny – rozšíření veřejného osvětlení “– 
předkládá OSM za účasti zpracovatele PD 

5. Akce č. 29/2017/Inv „Vybudování podzemního kontejneru na separovaný odpad 
na Mírovém náměstí“ – předkládá OSM 

6. Různé 
   

1. Schválení programu jednání IK č. 4/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání 
IK č. 4/2017, výstupy z projednání zápisu č. 3/2017 v radě města dne 27.03.2017 

 

Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 4/2017, ověřovatelem 
zápisu z jednání IK č. 4/2017 byla jmenována Ing. E. Hořejší. 
Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 3/2017 v RM – zde došlo k doplnění 
usnesení radou města. 
Předseda IK  sdělil, že při projednávání výše uvedeného zápisu rada města souhlasila 
usnesením RM č. 106/2017/4 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. Návrh na zařazení této akce do Plánu investic na rok 2017 včetně návrhu rozpočtové 
změny bude předložen zastupitelstvu města ke schválení dne 10.04.2017. Investiční komise 
na jednání IK č. 3/2017 dne 08.03.2017 tento bod z důvodu vysoké nabídkové ceny 
za zpracování studie odložila. Ing. Sunkovská informovala členy IK, že OSM na základě 
doporučení IK jednal se společností Valbek, spol. s r.o. o úpravě (snížení) cenové nabídky 
za zpracování aktualizace studie. Společnost Valbek, spol. s r.o. sdělila, že cenová nabídka 
odpovídá předpokládanému rozsahu, který by měl být proveden v rámci aktualizace studie, 
pokud má být výstup použitelný jako koncepční materiál pro budoucí použití. Cenovou nabídku 
již nelze snížit. Dále bylo obesláno 5 projektantů s žádostí o podání nabídky, 2 nereagovali a 3 
se omluvili pro velké množství zakázek. 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- schvaluje program jednání IK č. 4/2017 
- předseda IK jmenoval Ing. E. Hořejší jako ověřovatele zápisu z jednání 

IK č. 4/2017 
- bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 3/2017 v radě města 

dne 27.03.2017. 
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Hlasování:   

Pro 9 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, 
Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
2. Akce č. 24/2017/Inv „PD – K Velodromu, Louny – rozšíření veřejného osvětlení“  

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh projektové dokumentace k akci 
„PD - K Velodromu, Louny - rozšíření veřejného osvětlení“. 

 
Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v ulici K Velodromu, Louny (od vjezdu 
do kynologického cvičiště po hranici katastru). Vzhledem k vzrostlé zeleni je navrhováno vést 
kabelovou trasu pozemky v cizím vlastnictví. Konkrétně se jedná o pozemek parc. č. 4089/1 
v k. ú. Louny, vlastník pozemku Český kynologický svaz ZKO - 418 a o pozemek parc. č. 4086 
v k. ú. Louny, vlastník pozemku Český svaz chovatelů, Základní organizace Louny 1. Souhlasy 
vlastníků jsme již obdrželi. 
 
Předpokládané náklady: 175.000 Kč vč. DPH. 

 
Závěr:  Investiční komise souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace 
k akci č. 24/2017/Inv „PD – K Velodromu, Louny – rozšíření veřejného osvětlení“. 

 

Hlasování:   

Pro 9 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, 
Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
3. Akce č. 25/2017/Inv „PD – Petra Obrovce za čp. 2257-2259, Louny – rozšíření veřejného 

osvětlení“  

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh projektové dokumentace k akci 
„PD – Petra Obrovce za čp. 2257-2259, Louny - rozšíření veřejného osvětlení“. 

 
Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení na nám. Petra Obrovce za domy čp. 2257 – 2259. 
Realizací této akce dojde k osvětlení chodníku spojující ul. Petra Obrovce a nám. Petra 
Obrovce. V rámci realizace bude využit stávající kabel veřejného osvětlení, k novým stožárům 
budou provedeny smyčky.  
 
Předpokládané náklady: 125.000 Kč vč. DPH. 

 

Závěr:  Investiční komise souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace 
k akci č. 25/2017/Inv „PD – Petra Obrovce za čp. 2257-2259, Louny – rozšíření veřejného 
osvětlení“.   
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Hlasování:   

Pro 9 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, 
Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

4. Akce č. 26/2017/Inv „PD – Jana Roháče z Dubé, Louny – rozšíření veřejného osvětlení“  

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh projektové dokumentace k akci 
„PD – Jana Roháče z Dubé, Louny - rozšíření veřejného osvětlení“ 
 
Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v ulici Jana Roháče z Dubé u čp. 2333. 
Je navrhováno doplnění jednoho kusu světelného bodu s tím, že dojde k optimálnímu 
nasvětlení předmětné ulice.  
 
Předpokládané náklady: 154.000 Kč vč. DPH. 

 

Závěr:  Investiční komise souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace 
k akci č. 26/2017/Inv „PD – Jana Roháče z Dubé, Louny – rozšíření veřejného osvětlení“. 

 
 

Hlasování:   

Pro 9 Brož, Godycká, Hořejší, Kautský, Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, 
Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

5. Akce č. 29/2017/Inv „Vybudování podzemního kontejneru na separovaný odpad 
na Mírovém náměstí“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK informace k  akci „Vybudování podzemního 

kontejneru na separovaný odpad na Mírovém náměstí“. 

Popis: 

Jedná se o vybudování tří podzemních kontejnerů na TKO (sklo, plast a papír), které budou 

umístěny v oddělené části parkoviště Mírového náměstí. Podzemní kontejnery na plast a papír 

budou mít objem 5 m3 a na sklo 3 m3 (standardní plastový kontejner má objem 1,1 m3). 

Plánovaný termín realizace: 

Zahájení stavebních prací je plánováno na 22. 5. 2017. Předpokládaná doba realizace je 

60 kalendářních dní. Podzemní kontejnery budou dokončeny před konáním letního lounského 

vábení, které se koná 11. 8. 2017 – 13. 8. 2017. Ukončení stavebních prací se předpokládá 

31. 7. 2017. 

Náklady na realizaci: 

Dle projektové dokumentace vychází stavba na 687 566 Kč s DPH. 
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Při projednávání tohoto bodu Ing. arch. Kautský, zpracovatel PD seznámil členy IK s původním 
záměrem umístění podzemního kontejneru na rohu Mírového náměstí (naproti budově České 
spořitelny a.s.). Z důvodu obav ohledně vhodnosti podloží byly provedeny průzkumy, na jejichž 
základě došlo k posunutí stavby cca o 2 metry. Takto umístěná stavba byla projednaná a 
odsouhlasena oddělením památkové péče MÚ Louny. Členové IK diskutovali o době realizace 
akce a shodli se, že v případě možného výkonu archeologické činnosti je vhodné výše 
uvedenou akci realizovat až po ukončení letních prázdnin. 
 
Závěr:  Investiční komise – 

- souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace k akci č.  29/2017/Inv 
„Vybudování podzemního kontejneru na separovaný odpad na Mírovém 
náměstí“  

- doporučuje realizovat akci po ukončení letních prázdnin 
 

Hlasování:   

Pro 8 Brož, Godycká, Hořejší, Tajtl, Dragounová, Bouda, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 1 Kautský 

Nehlasoval 0  

 

Další jednání investiční komise se uskuteční dne 03.05.2017 (středa) od 15:00 hod. 
 

Účast členů investiční komise na jednáních  

    

Počet jednání ve 
volebním období* 

26 
   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Pavel Brož 26   

PhDr. Dagmar Godycká 21 5  

Ing. Petra Dragounová 15 11  

Bc. Rudolf Janeček 22 4  

Martin Batala 24 2  

Ing. Edita Hořejší 25 1  

Ing. arch. Josef Kautský 25 1  

Jaroslav Bouda 21 5  

Ing. Miloš Tajtl 23 3  
 

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

 

Schválil: Pavel Brož  předseda IK  10.04.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Ing. Edita Hořejší  člen IK  10.04.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala:  Hana Platilová  tajemnice IK  10.04.2017   

 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. 4/2017 projednala Rada města Loun na své 
54. schůzi dne 24.04. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 135/2017  
Zápis z jednání investiční komise RM č. 4/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání investiční komise RM č. 4/2017 ze dne 05.04.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrh investiční komise RM uvedené v zápisu č. 4/2017 takto: 
     a)  PD – K Velodromu, Louny – rozšíření veřejného osvětlení 
     b)  PD – Petra Obrovce za čp. 2257-2259, Louny – rozšíření veřejného osvětlení 
     c)  PD – Jana Roháče z Dubé, Louny – rozšíření veřejného osvětlení 
     d)  Akci č. 29/2017/Inv „Vybudování podzemního kontejneru na separovaný odpad na Mírovém 
náměstí“ realizovat po ukončení letních prázdnin 
3) b e r e   n a   v ě d o m í 
rezignaci Ing. Petry Dragounové na členství v investiční komisi RM 
4) j m e n u j e 
p. Alexandra Bureše členem investiční komise RM 
5) u k l á d á  
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, zajistit vystavení jmenovací dekretu 
T: 10.05.2017 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 


