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Zápis z jednání sociální a bytové komise RM č. 2/2017 

ze dne 20.03.2017 
 
 
Přítomni:    Bc. Černá Jana – předsedkyně komise 

  Mgr. Davidová Naděžda, DiS. – tajemnice komise 
  
Bc. Racety Patrik, Bc. Budil Zdeněk, Mgr. Derflerová Ivana, pí Primáková Mária,  
Ing. Martina Bečvářová, pí Spišáková Martina, Ing. Libuše Machillová, pí Hacklová Jaroslava 
  

  
 
Omluveni:  - Ing. Bečvářová Martina 
 
Program jednání:  
 
1. Kontrola usnesení 
2. Prodloužení nájemních smluv končících ke dni 30. 04. 2017 
3. Prodloužení nájemních smluv končících ke dni 31. 05. 2017 
4. Stanovisko k pozdnímu vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2016 – Centrum 
služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 
5. Stanovisko k pozdnímu vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2016 – Vavřinec, z.s. 
6. Žádost Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky – 
individuální dotace 
7. Žádost Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky – 
na úhradu nájemného a služeb 
8. Žádost Pomoc bližnímu, Louny, Krátká 1427 – aktivity 
9. Žádost Pomoc bližnímu, Louny, Krátká 1427 – na úhradu nájemného a služeb 
10. Žádost Pomoc bližnímu, Louny, Krátká 1427 – na zakoupení propagačních triček 
11. Žádost  - EDA cz, z.ú Trojická 387, Praha 2 – raná péče pro děti se zrakovým 
případně kombinovaným postižením na území města Louny - v rámci vyrovnávací 
platby pro sociální služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, 
úroveň 1 – základní, dotační program pro rok 2016 „Podpora sociálních služeb“. 
12. Žádost Nemocnice Louny a.s., Rybalkova 1400, Louny – na udržení a zkvalitnění 
stávající sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
13. Žádost Diakonie ČCE – středisko Praha, Vlachova 1502/20, Praha 13 -  na provoz 
Rané péče rodinám z Lounska   
14. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 
Louny, Louny, Pod Nemocnicí 2503 – půjčovna kompenzačních pomůcek a obnova 
pomůcek, dokoupení potřebných pomůcek (individuální dotace) 
15. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 
Louny, Pod Nemocnicí 2503 – odborné sociální poradenství 
16. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 
Louny, Pod Nemocnicí 2503 – senior taxi (individuální dotace) 
17. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 
Louny, Pod Nemocnicí 2503 – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením  
18. Žádost - Vavřinec, z.s., Tuchořice 133 – odborné sociální poradenství 
19. Žádost - Vavřinec, z.s., Tuchořice 133 – sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 
20. Žádost - Vavřinec, z.s., Tuchořice 133 – terénní programy v Postoloprtech, 
Lounech a spádových oblastech 
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21.  Žádost - Spirála, Ústí nad Labem – město, Skoretice, K Chatám 22 – krizová 
intervence 
22.  Žádost - Spirála, Ústí nad Labem – město, Skoretice, K Chatám 22 – intervenční 
centrum 
23.  Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Krajská organizace 
Ústeckého kraje p.s, Most, K.H.Borovského 1853 – tlumočnické služby Louny 
24. Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Krajská organizace 
Ústeckého kraje p.s, Most, K.H.Borovského 1853 – sociálně aktivizační služby pro 
sluchově postižené Louny 
25. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, Rakovnická 
2502 – odborné sociální poradenství 
26. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, Rakovnická 
2502 – odlehčovací služba 
27. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, Rakovnická 
2502 – osobní asistence 
28. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, Rakovnická 
2502 – pečovatelské služby 
29. Žádost pí Jany Gálové 
30. Různé 
 
 

 
1. Kontrola usnesení 

Předsedkyně komise seznámila členy komise s usnesením RM ze dne 13. 03. 2017.  
 
 
 

2. Prodloužení nájemních smluv ke dni 30. 04. 2017 
 
Paní Ivana Drexlerová a pan Jiří Hauptvogel, bytem Poděbradova 1119/13, Louny - 
prodloužení nájemní smlouvy z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Paní Fialová Raisa, bytem Palackého 1683/13, Louny - prodloužení nájemní smlouvy 
z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Paní Mračková Michaela, bytem Tyršovo nám. 1972/25, Louny - prodloužení nájemní 
smlouvy z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Paní Lepská Monika, bytem Pražská 95/9, Louny - prodloužení nájemní smlouvy z důvodu 
bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Pan Flach Tomáš, bytem Smetanova 1454/14, Louny - prodloužení nájemní smlouvy 
z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Pan Gál Vilém, bytem Suzdalské náměstí 2281/13, Louny - prodloužení nájemní smlouvy 
z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Paní Ciroková Darina, bytem Poděbradova 1119/16 – prodloužení nájemní smlouvy 
o 3 měsíce za podmínky uhrazení dluhu nejpozději do 30. 04. 2017 z důvodu pravidelného 
prodlení s platbou měsíční zálohy na služby a nedoplatkem z vyúčtování za rok 2016.  
 
- hlasování:   8 pro,   0  proti    
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3. Prodloužení nájemních smluv ke dni 31. 05. 2017 
 
Pan Holata Petr a paní  PhDr. Holatová Lenka, bytem Poděbradova 1118/13, Louny - 
prodloužení nájemní smlouvy z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Pan Kopecký Miroslav, bytem Palackého 1682/13 Louny - prodloužení nájemní smlouvy 
z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
Pan Mandík Vladimír a paní Mandíková Helena, bytem Pražská 95/3, Louny - prodloužení 
nájemní smlouvy z důvodu bezdlužnosti o 12 měsíců. 
 
 
- hlasování:   8 pro,   0  proti    
 

 
4. Stanovisko k pozdnímu vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2016 – Centrum 

služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 
 

Předsedkyně komise předložila stanovisko ekonomického odboru k vyúčtování 
poskytnutých dotací za rok 2016 u organizace Centrum služeb pro zdravotně postižené 
Louny o.p.s. Příjemce dotace byl povinen předložit vyúčtování poskytnutých dotací 
z rozpočtu města na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Louny na 
předepsaném formuláři do 15. 01. 2017. Poskytnuté finanční prostředky dle smlouvy 
č.DS 201600318 ve výši 125.800 Kč byly použity k úhradě provozních nákladů 
poskytovaných registrovaných sociálních služeb. Dle smlouvy č.DS 201600325 ve výši 
6.568 Kč byly použity na nákup vozíku. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny 
o.p.s. předložil vyúčtování dne 20. 01. 2017. 
 
Závěr/Usnesení:  Komise souhlasí s prominutím odvodu za pozdní vyúčtování 
poskytnuté organizaci Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.  
ve výši 125.800 Kč a 6.568 Kč.  
 

- hlasování:   8 pro,   0  proti    
 

 
5. Stanovisko k pozdnímu vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2016 – 

Vavřinec, z.s. 
 

Předsedkyně komise předložila stanovisko ekonomického odboru k vyúčtování 
poskytnutých dotací za rok 2016 u organizace Vavřinec, z.s. Příjemce dotace byl povinen 
předložit vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města na základě Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Louny na předepsaném formuláři do 15. 01. 2017. 
Poskytnuté finanční prostředky dle smlouvy č.DS 201600319 ve výši 92.500 Kč byly 
použity na zajištění provozu sociálních služeb. Vavřinec, z.s. předložil vyúčtování 
dne 20. 01. 2017. 
 
Závěr/Usnesení:  Komise souhlasí s prominutím odvodu za pozdní vyúčtování 
poskytnuté organizaci Vavřinec, z.s.  ve výši 92.500 Kč.  
 

- hlasování:   8 pro,   0  proti    
 

 



 
MÚ LOUNY 

 

Zápis z jednání sociální a bytové 
komise RM č. 2/2017 

str. 4 / 15 

 
6. Žádost Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky – 

individuální dotace. 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Louny požádala o finanční 
prostředky na nákup kancelářských potřeb.  Celkové předpokládané výdaje činí 3.000 Kč. 
Požadovaná částka činí 3.000 Kč. Žádost byla podána jako individuální dotace.  
 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise RM Louny souhlasí s poskytnutím finančních prostředků 
sociální a bytové komise ve výši 3.000 Kč na úhradu kancelářských potřeb.  
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

  
 
7. Žádost Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky – 

na úhradu nájemného a služeb. 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Louny požádala na úhradu 
provozních nákladů pobočky, tzn. nájemné a služby na rok 2017. Celkové předpokládané 
výdaje činí 17.196 Kč. Požadovaná částka činí 17.196 Kč. 
 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise RM Louny souhlasí s poskytnutím finančních prostředků 
sociální a bytové komise ve výši 17.196 Kč na úhradu nájemného a služeb na rok 
2017.   
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
  

8. Žádost Pomoc bližnímu, Louny, Krátká 1427 – na úhradu nájemného a služeb 
Pomoc bližnímu, zapsaný spolek požádal o finanční prostředky na úhradu nájmu, služeb 
a energií na rok 2017. Celkové předpokládané výdaje činí 70.078 Kč. Požadovaná částka 
činí 70.078 Kč. Žádost byla podána jako individuální dotace. Žádost je v souladu 
s vyhlášeným dotačním programem na rok 2017.  
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z prostředků 
sociální a bytové komise ve výši 70.078 Kč.  
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 
 

9. Žádost Pomoc bližnímu, Louny, Krátká 1427 – na aktivity 
Pomoc bližnímu, zapsaný spolek požádal o finanční prostředky na aktivity pro seniory. 
Setkávání se seniory doma i v zahraničí, bowlingové a další seniorské soutěže i setkávání a 
soutěže s dětmi, včetně příspěvku na dopravu a věcné ceny nebo dárky, včetně výuky na PC 
a další údržby (tonery) a kancelářské potřeby. Celkové předpokládané výdaje činí 20.000 Kč. 
Požadovaná částka činí 20.000 Kč. 
 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků 
z prostředků sociální a bytové komise ve výši 20.000 Kč, jelikož žádost není v souladu 
s vyhlášeným dotačním programem.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
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10. Žádost Pomoc bližnímu, Louny, Krátká 1427 – na zakoupení propagačních 

triček 
Pomoc bližnímu, zapsaný spolek požádal o finanční prostředky na aktivity pro seniory. 
Finanční částku chtějí použít na zakoupení triček s označením a logem města Louny. 
Celkové předpokládané výdaje činí 20.000 Kč. Požadovaná částka činí 20.000 Kč. 
 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků 
z prostředků sociální a bytové komise ve výši 20.000 Kč, jelikož podána žádost není 
v souladu s vyhlášeným dotačním programem.  
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 
 

11. Žádost  - EDA cz, z.ú Trojická 387, Praha 2 – raná péče pro děti se zrakovým 
případně kombinovaným postižením na území města Louny - v rámci 
vyrovnávací platby pro sociální služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje 
na období 2016-2018, úroveň 1 – základní, dotační program pro rok 2016 
„Podpora sociálních služeb“. 

 
EDA cz, z.ú.  podal žádost o finanční prostředky na pomoc rodinám s dětmi se zrakovým, 
případně kombinovaným postižením, na území města Loun. Celkové předpokládané náklady 
činí 5.000 Kč a budou použity na provozní a mzdové náklady. Požadovaná částka 
činí 5.000 Kč.   
 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“, jelikož daná služba není 
v souladu s Komunitním plánem města Louny dle vyhlášeného dotačního programu 
v rámci vyrovnávací platby sociální pro služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje 
na období 2016-2018 
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 
 

12. Žádost Nemocnice Louny a.s., Rybalkova 1400, Louny – na udržení 
a zkvalitnění stávající sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením - v rámci vyrovnávací platby pro sociální služby v Základní síti 
služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, úroveň 1 – základní, dotační 
program pro rok 2016 „Podpora sociálních služeb“. 

Nemocnice Louny, a.s. podala žádost o finanční prostředky na udržení a zkvalitnění stávající 
sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Celkové předpokládané 
náklady činí 5.360.000 Kč. Požadovaná částka činí 500.000 Kč. Požadované náklady budou 
použity na mzdové náklady.   
 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 160.000 Kč.   
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
 
 



 
MÚ LOUNY 

 

Zápis z jednání sociální a bytové 
komise RM č. 2/2017 

str. 6 / 15 

 
13.  Žádost Diakonie ČCE – středisko Praha, Vlachova 1502/20, Praha 13 -  

na provoz Rané péče rodinám z Lounska - v rámci vyrovnávací platby pro 
sociální služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, 
úroveň 1 – základní, dotační program pro rok 2016 „Podpora sociálních 
služeb“.   

 
Diakonie ČCE – středisko Praha požádali o finanční prostředky na provoz Rané péče 
rodinám z Lounska. Jedná se o ranou péči rodinám Lounska pro rok 2017. 
Předpokládané náklady činí 5.735.293 Kč a jsou požadovány na mzdové náklady a 
pohonné hmoty. Požadovaná částka činí 15.000 Kč. 
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 15.000 Kč.   
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
 
14. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 

Louny, Pod Nemocnicí 2503 – půjčovna kompenzačních pomůcek a obnova 
pomůcek, dokoupení potřebných pomůcek (individuální dotace) 

 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Okresní organizace Louny požádal 
o finanční prostředky na půjčovnu kompenzačních pomůcek – obnovu pomůcek, 
dokoupení potřebných pomůcek. Předpokládané náklady činí 436.788 Kč. Požadovaná 
částka činí 50.000 Kč.  
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z prostředků 
sociální a bytové komise ve výši 29.863 Kč.   
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
  

15. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 
Louny, Pod Nemocnicí 2503 – odborné sociální poradenství - v rámci 
vyrovnávací platby pro sociální služby v Základní síti služeb Ústeckého kraje 
na období 2016-2018, úroveň 1 – základní, dotační program pro rok 2016 
„Podpora sociálních služeb“.   

 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny požádal 
o finanční prostředky na odborné sociální poradenství, a to na provozní a mzdové 
náklady. Celkové přepokládané náklady činí 642.260 Kč. Požadovaná částka činí 62.000 
Kč. 
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 25.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
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16. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 

Louny, Pod Nemocnicí 2503 – senior taxi (individuální dotace) 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny požádal 
o finanční prostředky na dopravu zdravotně postižených a seniorů – Senior taxi. Finanční 
prostředky budou použity na nájem, ekonomické služby, kancelářské potřeby, telefony, 
nákup PHM, opravy a servis. Celkové předpokládané náklady činí 454.688 Kč. 
Požadovaná částka činí 50.000 Kč. 
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z prostředků 
sociální a bytové komise ve výši 29.863 Kč.    
 
- hlasování: 8  pro, 0 proti  

 
 

17. Žádost Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 
Louny, Louny, Pod Nemocnicí 2503 – sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny požádal 
o finanční prostředky na sociálně aktivizační služby, a to na nákup kreativního materiálu, 
nájemného, ekonomických služeb, kancelářských potřeb, poštovného a telefonů. Celkové 
přepokládané náklady činí 474.500 Kč. Požadovaná částka činí 70.000 Kč. 
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 23.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 
 

18. Žádost - Vavřinec, z.s., Tuchořice 133 – odborné sociální poradenství 
Vavřinec, z.s. požádal o finanční prostředky na odborné sociální poradenství. 
Požadovaná částka bude použita na provozní a mzdové náklady. Požadovaná částka 
činí 78.000 Kč.  
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 10.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 

19. Žádost - Vavřinec, z.s., Tuchořice 133 – sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

 
Vavřinec, z.s. požádal o finanční prostředky na sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. Požadovaná částka bude použita na provozní a mzdové náklady. Požadovaná 
částka činí 95.000 Kč. 
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 35.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
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20.  Žádost - Vavřinec, z.s., Tuchořice 133 – terénní programy v Postoloprtech, 
Lounech a spádových oblastech 

 
Vavřinec, z.s. požádal o finanční prostředky na terénní programy v Postoloprtech, 
Lounech a spádových oblastech. Požadovaná částka bude použita na provozní a 
mzdové náklady. Požadovaná částka činí 30.000 Kč. Komise nesouhlasí s poskytnutím 
finančních prostředků, a to z důvodu ukončení terénní sociální služby ke dni 30.04.2017.   
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise nesouhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“.  Vavřinec z.s. oznámil, že ke dni 
30. 04. 2017 ukončí terénní sociální práci.   
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 

21. Žádost - Spirála, Ústí nad Labem – město, Skoretice, K Chatám 22 – krizová 
intervence 

Spirála požádala o finanční prostředky na krizovou intervenci. Požadovaná částka bude 
použita na provozní a mzdové náklady. Požadovaná částka činí 20.000 Kč. 
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 10.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 
 

22. Žádost - Spirála, Ústí nad Labem – město, Skoretice, K Chatám 22 – 
intervenční centrum 

 
Spirála požádala o finanční prostředky na intervenční centrum. Požadovaná částka bude 
použita na provozní a mzdové náklady. Požadovaná částka činí 20.000 Kč. 
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 10.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
 

23. Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Krajská organizace 
Ústeckého kraje p.s, Most, K.H.Borovského 1853 – tlumočnické služby Louny 

 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých požádal o finanční prostředky na tlumočnické služby, 
a to na mzdové a provozní náklady. Požadovaná částka činí 70.480 Kč.  
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 40.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
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24. Žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Krajská organizace 

Ústeckého kraje p.s, Most, K.H.Borovského 1853 – sociálně aktivizační služby 
pro sluchově postižené Louny 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých požádal o finanční prostředky na sociálně aktivizační 
služby pro sluchově postižené v Lounech, a to na mzdové a provozní náklady. 
Požadovaná částka činí 68.919 Kč.  
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 25.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
 

25. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, 
Rakovnická 2502 – odborné sociální poradenství 

 
Centrum služeb pro zdravotně postižené , o.p.s. Louny požádal o finanční prostředky na 
odborné sociální poradenství, a to na materiálové a nemateriálové náklady. Požadovaná 
částka činí 26.000 Kč.  
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 26.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
 

26. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, 
Rakovnická 2502 – odlehčovací služba 

 
Centrum služeb pro zdravotně postižené , o.p.s. Louny požádal o finanční prostředky na 
odlehčovací službu, a to na materiálové a nemateriálové náklady. Požadovaná částka 
činí 27.000 Kč.  
 

Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 27.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
 

27. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, 
Rakovnická 2502 – osobní asistence 

 
Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. Louny požádal o finanční prostředky 
na osobní asistenci, a to materiálové a nemateriálové náklady. Požadovaná částka činí 
30.000 Kč.  

 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 30.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
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28. Žádost Centra služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., Louny, 

Rakovnická 2502 – pečovatelské služby 
 

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. Louny požádal o finanční prostředky na 
pečovatelské služby, a to na materiálové a nemateriálové náklady. Požadovaná částka 
činí 30.000 Kč.  

 
Závěr/Usnesení: 
Sociální a bytová komise souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z dotačního 
programu pro rok 2017„ Podpora sociálních služeb“ ve výši 30.000 Kč.    
 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  
 
 

 
29. Žádost pí Jany Gálové 

 
Dne 19. 01. 2017 požádala paní Jana Gálová o udělení povolení trvalého pobytu příteli 
panu Janu Krajíčkovi, nar. 17. 01. 1981. Paní Gálová ve své žádosti uvedla, že žijí ve 
společné domácnosti s jejich dětmi, a to více jak 6 let. Dle sdělení ekonomického odboru 
nemá pan Krajíček vůči městu Louny žádné pohledávky. Odbor správy majetku 
v souladu s čl.16 Pravidel RM Loun č.P 14/2013 ve znění pravidel č.P 7/2015 „pro 
nakládání s byty v majetku města Loun“ doporučuje žádosti o souhlas s udělením 
trvalého pobytu pro pana Krajíčka, nar. 17.01.1981, na adrese Tyršovo náměstí 1973, 
Louny, vyhovět.         

 
Závěr/Usnesení: Sociální a bytová komise doporučuje žádosti paní Jany Gálové 
vyhovět.  

 
- hlasování: 8 pro, 0 proti  

 
30. Různé 

30.1. Výjezdy MP Louny v měsíci lednu 2017 
Městská policie Louny sdělila, že v měsíci lednu 2017 vyjížděla hlídka MP Louny 
k nemovitosti v majetku města. Dne 15. 01. 2017 bylo telefonicko oznámeno na linku 
156, že byla spatřena osoba, která vlezla oknem ze zahrady do domu č. p. 1071 v ulici 
Husova. Na místo vyjela hlídka MP, provedla kontrolu okolí vchodu a kontrolu vnitřních 
prostor objektu. Nikoho v objektu nezjistila. Byla provedena fotodokumentace a předána 
na odbor správy majetku města.     

 
30.2. Výjezdy MP Louny v měsíci únoru 2017 

Městská policie Louny sdělila, že za únor 2017 nebyl proveden žádný výjezd k objektu 
v majetku města Louny.  

 
- hlasování:   8 pro,   0  proti    
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Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    
    

Počet jednání ve 
volebním období 22   

    

Jméno a příjmení: Přítomen Omluven Neomluven 

Bc. Černá Jana 22 0 0 

Mgr. Derflerová Ivana 21 1 0 

Ing. Machillová Libuše 21 1 0 

Hacklová Jaroslava  20 2 0 

Primáková Mária 19 3 0 

Bc.Budil Zdeněk 22 0 0 

Bc.Racety Patrik 22 0 0 

Spišáková Martina 20 2 0 

Ing. Bečvářová Martina 17 5 0 

 

Stav finančních prostředků komise v roce 2017 

Rozpočet komise pro rok 2017 150.000 Kč  

Celkový rozpočet pro rok 2017   ke 
dni 20. 03. 2017 

150.000 Kč 

 

Stav finančních prostředků komise – dotační program „Podpora sociálních služeb“ 

Rozpočet komise pro rok 2017 500.000 Kč  

Celkový rozpočet pro rok 2017 ke dni 
20. 03. 2017 

500.000 Kč 

 

 
Schválila: Bc. Jana Černá   Předsedkyně  20.03.2017   

 jméno  Funkce  Datum  podpis 

 
Zapsala: Mgr. Naděžda 

Davidová, DiS. 
 Tajemnice   20.03.2017   

 jméno  Funkce  Datum  podpis 

 
Ověřovatel 
zápisu: 

Bc. Patrik Racety   Ověřovatel 
zápisu 

 20.03.2017   

 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 sociální a bytové komise RM č. 2/2017 projednala Rada města Loun 
na své 54. schůzi dne 24.04.2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č.  136/2017  
Zápis z jednání sociální a bytové komise č. 2/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis sociální a bytové komise RM č. 2/2017 ze dne 20.03.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrh dle bodu 2 a 3 zápisu sociální a bytové komise RM č.2/2017 
3) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí odboru SM, informovat správce bytových a nebytových 
prostor města o rozhodnutí rady města 
T: 15.05.2017 
4) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv z Programu na poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Louny na rok 2017 z finančních prostředků Sociální a bytové komise RM 
Loun, Název programu: Podpora provozu subjektů nabízejících aktivity v sociální oblasti 
(s výjimkou registrovaných sociálních služeb)  
 

17.196 Kč  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,  
zapsaný spolek, IČ: 65399447, Praha 1, Nové Město, Krakovská 1695/21, 
na úhradu nájemného a služeb na rok 2017 

5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy 
T: 31.05.2017 
6) s c h v a l u j e  
poskytnutí individuální dotace z finančních prostředků Sociální a bytové komise RM Louny 
 
3.000 Kč   Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,  

zapsaný spolek, IČ: 65399447, Praha 1, Nové Město, Krakovská 1695/21, 
na úhradu kancelářských potřeb 

7) u k l á d á  
Mgr. V i l d o v é, DiS., vedoucí OSVaZ, předložit radě města návrh veřejnoprávní smlouvy 
pro poskytnutí individuální dotace 
T: 22.05.2017 
8) s c h v a l u j e  
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv dle vyhlášeného dotačního programu, 
název programu: Podpora sociálních služeb z rozpočtu města Loun 2017 z prostředků 
Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun takto:  
 
20.000 Kč  Spirála, Ústecký kraj, z.s. Ústí nad Labem - město, Skorotice, K Chatám 22,  

IČ: 68954221, z toho: 
10.000 Kč na krizovou intervenci, na provozní a mzdové náklady 
10.000 Kč na provoz intervenčního centra, na mzdové a provozní náklady 
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15.000 Kč  Diakonie ČCE - středisko Praha, IČ: 62931270, Vlachova 1502/20, Praha  

13, na provoz rané péče rodinám Lounska, a to na mzdové náklady 
a pohonné hmoty 

9) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, uzavřít veřejnoprávní smlouvy 
T: 31.05.2017 
10) s c h v a l u j e  
rozpočtové změny, které budou součástí rozpočtového opatření č.6/2017/RM: 
- snížení běžných výdajů finančních prostředků sociální a bytové komise RM ODPA 4379 ve 
výši 17.196 Kč na navýšení běžných výdajů ODPA 4349 ve výši 17.196 Kč v rámci ORJ 41 - 
Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotací Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku 
 
- snížení běžných výdajů finančních prostředků sociální a bytové komise RM ODPA 4379 ve 
výši 3.000 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů 
ODPA 4349 ve výši 3.000 Kč v rámci ORJ 28 - Sociální věci a zdravotnictví z důvodu 
poskytnutí dotací Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, 
zapsanému spolku 
 
- snížení běžných výdajů Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun ODPA 6171 
nespecifikované rezervy ve výši 20.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 4339 v rámci 
ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa ve výši 20.000 Kč z důvodu poskytnutí dotace spolku 
Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
 
- snížení běžných výdajů Fondu pro sociální věci a zdravotnictví města Loun ODPA 6171 
nespecifikované rezervy ve výši 15.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 4371 v rámci 
ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa ve výši 15.000 Kč z důvodu poskytnutí dotace Diakonii 
ČCE - středisko Praha 
11) s o u h l a s í  
- s prominutím odvodu za pozdní vyúčtování dotace poskytnuté Centru služeb pro zdravotně 
postižené Louny, o.p.s., IČ: 27043797, Louny, Rakovnická 2502 ve výši 125.800 Kč 
a 6.568 Kč 
 
- s prominutím odvodu za pozdní vyúčtování dotace poskytnuté zapsanému spolku 
Vavřinec, z.s., IČ: 01539353, Tuchořice 133 ve výši 92.500 Kč. 
12) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tento návrh zastupitelstvu města v rámci 
rozpočtových změn 
T: 19.06.2017 
13) s o u h l a s í  
s poskytnutím dotací a uzavřením veřejnoprávních smluv dle vyhlášeného dotačního 
programu, název programu: Podpora sociálních služeb z rozpočtu města Loun 2017, 
z prostředků Fondu pro sociální věci a zdravotnictví takto:  
 
160.000 Kč   Nemocnice Louny a.s., IČ: 27332730, Rybalkova 1400, Louny, na udržení 
a zkvalitnění stávající sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a to na 
mzdové náklady 
  
113.000 Kč   Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s., IČ: 27043797,  

Louny, Rakovnická 2502, z toho: 
26.000 Kč na podporu odborného sociální poradenství, na materiálové 
a nemateriálové náklady 
27.000 Kč na podporu odlehčovací služby, na materiálové a nemateriálové 
náklady 
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30.000 Kč na podporu osobní asistence, na materiálové a nemateriálové 
náklady 
30.000 Kč na podporu pečovatelské služby, na materiálové a nemateriálové 
náklady 

 
65.000 Kč   Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace 

Ústeckého kraje, p.s., Most, IČ: 70942412, K.H.Borovského 1853, Most, 
z toho: 
40.000 Kč na tlumočnické služby, a to na mzdové a provozní náklady 
25.000 Kč na sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené, a to na 
mzdové a provozní náklady 

 
48.000 Kč   Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizace  

Louny, IČ: 64018539, Louny, Pod Nemocnicí 2503, z toho: 
25.000 Kč na podporu odborného sociálního poradenství, a to na provozní 
a mzdové náklady 
23.000 Kč na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, na nákup kreativního materiálu, nájemné, ekonomické služby, 
kancelářské potřeby, poštovné a telefony 

 
45.000 Kč  Vavřinec, z.s., Tuchořice 133, IČ: 01539353, z toho: 

10.000 Kč na podporu odborného sociálního poradenství, a to na provozní 
a mzdové náklady 
35.000 Kč na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a to na provozní 
a mzdové náklady 

14) s o u h l a s í  
s poskytnutím individuální dotace z finančních prostředků Sociální a bytové komise RM Loun  
 
70.078 Kč   Pomoc bližnímu, z.s., IČ: 71174206, Louny, Slovenského národního povstání 

2206, na úhradu nájemného včetně služeb a energií na rok 2017 
 
59.726 Kč   Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace 

Louny, IČ: 64018539, Louny, Pod Nemocnicí 2503, z toho: 
29.863 Kč na částečnou úhradu půjčovny kompenzačních pomůcek, obnovu 
a dokoupení kompenzačních pomůcek 
29.863 Kč na částečnou úhradu provozu Senior taxi 

15) u k l á d á  
Mgr. V i l d o v é, DiS., vedoucí odboru SVaZ, předložit radě města k odsouhlasení návrhy 
veřejnoprávních smluv pro poskytnutí individuálních dotací 
T: 22.05.2017 
 
16) s o u h l a s í  
s rozpočtovými změnami, které budou součástí rozpočtového opatření č. 3/2017/ZM: 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
města Loun ODPA 6171 ve výši 160.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3522 ve výši 
160.000 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace 
Nemocnici Louny, a. s. 
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
města Loun ODPA 6171 ve výši 113.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 4379 ve výši 
113.000 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Centru 
služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. 
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- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
města Loun ODPA 6171 ve výši 113.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 4349 ve výši 
113.000 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajské organizaci Ústeckého kraje, p.s. Most a Svazu 
tělesně postižených v České republice, z.s. okresní organizaci Louny   
  
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Fondu pro sociální věci a zdravotnictví 
města Loun ODPA 6171 ve výši 45.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 4339 ve výši 
45.000 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa z důvodu poskytnutí dotace spolku 
Vavřinec, z.s.  
 
- snížení běžných výdajů finančních prostředků sociální a bytové komise RM ODPA 4379 ve 
výši 129.804 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa z důvodu a navýšení běžných 
výdajů ODPA 4349 ve výši 129.804 Kč v rámci ORJ 28 – Sociální věci a zdravotnictví 
z důvodu plánovaného poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v České republice, z.s. 
okresní organizaci Louny a Pomoc bližnímu, z. s. 
17) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit návrhy uvedené v bodě 13,14 a 16 
ke schválení zastupitelstvu města v rámci rozpočtových změn 
T: 19.06.2017 
18) s c h v a l u j e  
vyhovění žádosti o udělení trvalého pobytu pí Jany Gálové dle bodu 29 zápisu č.2/2017 
19) u k l á d á  
Ing. S u n k o v s k é, vedoucí OSM, informovat správce bytových a nebytových prostor 
města o rozhodnutí rady města 
T: 31.05.2017 
20) z a m í t á  
- žádost EDA cz, z.ú., IČ: 24743054, Trojická 387, Praha 2, Nové Město - raná péče pro děti 
se zrakovým případně kombinovaným postižením na území města Louny. Podaná žádost 
není v souladu s vyhlášeným dotačním programem. 
- žádost Pomoc bližnímu, z.s., Louny, IČ: 71174206, Slovenského národního povstání 2206 
- na aktivity. Podaná žádost není v souladu s vyhlášeným dotačním programem.  
- žádost Pomoc bližnímu, z.s., Louny, IČ: 71174206, Slovenského národního povstání 2206 
- na zakoupení propagačních triček. Podaná žádost není v souladu s vyhlášeným dotačním 
programem. 
- žádost Vavřinec, z.s., IČ: 01539353, Tuchořice 133 - terénní programy v Postoloprtech, 
Lounech a spádových oblastech. Žádost byla zamítnuta z důvodu ukončení terénní sociální 
služby ke dni 30.04.2017. 
21) u k l á d á  
Mgr. D a v i d o v é, DiS., tajemnici komise, informovat žadatele o rozhodnutí rady města 
T: 15.05.2017 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 
 

 


