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Zápis z jednání investiční komise RM č. 5/2017 

ze dne 03.05.2017 
 

Přítomni:  7 členů investiční komise - P. Brož, Ing. E. Hořejší, Ing. arch. J. Kautský, Ing. M. Tajtl, 
A. Bureš, M. Batala, Bc. R. Janeček 
 Tajemnice komise: H. Platilová 

 Hosté: Ing. B. Sunkovská - vedoucí OSM, Ing. Břetislav Sedláček – zpracovatel PD, 
Petr Blahout – pracovník OSM, Roman Krupka  – pracovník OSM 

 
Omluveni:  PhDr. D. Godycká, J. Bouda 
Neomluveni: xxx 
Pozdní příchod:  xxx 
 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání IK č. 5/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 5/2017, výstupy z projednání zápisu č. 4/2017 v radě města dne 24.04..2017 – předkládá 
předseda investiční komise pan P. Brož 

2. Akce č. 21/2017/Inv „Vybudování 1 nového schodiště v ul. SNP včetně zpracování PD“ – 
předkládá OSM za účasti zpracovatele PD 

3. Rekonstrukce chodníku vč. úprav přechodů pro chodce na Komenského nám. 
a ul. Osvoboditelů, Louny – předkládá OSM  

4. Akce č. 22/2017/Inv „Pod Nemocnicí, Louny – parkovací závorový systém“– předkládá OSM  
5. Modernizace světelných křižovatek v Lounech – předkládá OSM 
6. Rozšíření hlavního hřbitova – předkládá OSM 
7. Problematika chlazení na Městském zimním stadionu v Lounech – předkládá OSM 
8. Různé 
   

1. Schválení programu jednání IK č. 5/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 5/2017, výstupy z projednání zápisu č. 4/2017 v radě města dne 24.04.2017 

 

Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 5/2017, ověřovatelem 
zápisu z jednání IK č. 5/2017 byl jmenován Ing. M. Tajtl. 
Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 4/2017 v RM – bez připomínek. 
Předseda IK též informoval členy IK o usnesení RM č. 135/2017/3, kterým RM vzala na vědomí 
rezignaci Ing. Petry Dragounové na členství v investiční komisi RM a dále o usnesení RM 
č. 135/2017/4, kterým RM jmenovala p. Alexandra Bureše členem investiční komise RM. 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- schvaluje program jednání IK č. 5/2017 
- předseda IK jmenoval Ing. M. Tajtla jako ověřovatele zápisu z jednání IK č. 5/2017 
- bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 4/2017 v radě města dne 

24.04.2017. 
 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Hořejší, Kautský, Tajtl, Bureš, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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2. Akce č. 21/2017/Inv „Vybudování 1 nového schodiště v ul. SNP včetně zpracování PD“  

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh projektové dokumentace k akci 
„Vybudování 1 nového schodiště v ul. SNP“. 

 
Projektová dokumentace řeší vybudování nového venkovního schodiště v ul. Slovenského 
národní povstání před č.p. 2083. Ve stávajícím stavu se nachází travnatý pruh mezi stávajícím 
chodníkem a podélným stání pro osobní automobily komunikace II/246. Schodiště bude 
vybudováno z důvodu zlepšení přístupnosti podélných parkovacích stání obyvatelům města 
a především přilehlých bytových domů. Schodiště bude provedeno ve shodném provedení jako 
stávající přilehlé schodiště v ul. SNP. Schody budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou 
a betonovými obrubami. Zábradlí bude svařované ocelové. Nebudou prováděny zásahy 
do stávajícího vedení inženýrských sítí. 

 
Odhadované náklady stavby:  71.027 Kč vč. DPH 

 
Závěr:  Investiční komise souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace 
k akci č. 21/2017/Inv „Vybudování 1 nového schodiště v ul. SNP“. 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Hořejší, Kautský, Tajtl, Bureš, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
3. Rekonstrukce chodníku vč. úprav přechodů pro chodce na Komenského nám, 

a ul. Osvoboditelů, Louny  

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh na zařazení akce „Rekonstrukce 
chodníku vč. úprav přechodu pro chodce na Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny“ 
do Plánu investic na rok 2017. Tato akce byla projednávána v investiční komisi dne 16.11.2016. 

Jedná se o zrušení přechodu na ulici Osvoboditelů (silnice č. II/246) a přesunutí přechodu 
na Komenského náměstí dále od hranice křižovatky s vybudováním ochranného ostrůvku 
pro chodce. To umožní vozidlům dávajícím přednost stát mimo přechod. Dále je součástí úprava 
a částečné zrušení stávajících chodníků a jejich doplnění v místech, kde chybí. V odbočení do 
ulice Na Valích se zřídí místo pro přecházení.  

Součástí PD je nasvětlení upraveného přechodu „zebra„ světly a jejich zrušení u přechodu 
rušeného a přesunutí dvou stožárů VO mimo komunikaci.   

Rozpočet na tuto akci je ve výši 1.000.000 Kč (veřejné osvětlení 130.000 Kč, ostatní 870.000 Kč 
– z toho stabilizace pláně 220.000 Kč). 

Investiční komise předložené informace ve věci rekonstrukce chodníku vč. úprav přechodu 
pro chodce na Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny vzala na vědomí a doporučila akci 
realizovat v případě získání dotace popř. daru. 

Rada města schválila tuto akci s tím, že bude zařazena do investičního rozpočtu roku 2017 
v rámci pololetní revize. 

V únoru 2017 požádalo Město Louny o poskytnutí příspěvku Nadaci ČEZ. Dne 30.03.2017 
obdrželo Město Louny informaci, že správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního 
příspěvku v grantovém řízení Oranžový přechod v částce 100.000 Kč. V současné době se 
vyřizují formality pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.  
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Město Louny bylo dále v dubnu 2017 informováno Správou a údržbou silnic ÚK (dále SÚS)  
o tom, že v červenci 2017 bude provádět opravu části silnice č. II/246 a to mj. i v části 
ul. Osvoboditelů, kde má dojít ke zrušení přechodu pro chodce. Realizací akcí v jednom termínu 
dojde ke kvalitnějšímu napojení komunikací a také k úspoře nákladů ze strany města. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedená akce není zahrnuta v Plánu investic na rok 2017 a počítalo 
se s jejím zařazením v rámci revize rozpočtu, odbor SM navrhuje její zařazení do Plánu investic 
na rok 2017 s tím, že na její financování by bylo možné použít úsporu u akce č. 2/2017/Inv 
„Demolice Městské plavecké haly v Lounech“. 
 

Závěr:  Investiční komise – 
- bere předložené informace na vědomí 
- doporučuje zařazení nové akce „Rekonstrukce chodníku vč. úprav přechodu 

pro chodce na Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny“ s  částkou  1.000.000 
Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato akce bude financována z úspory na 
ORJ 50 – Investice. 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Hořejší, Kautský, Tajtl, Bureš, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

4. Akce č. 22/2017/Inv „Pod Nemocnicí, Louny – parkovací závorový systém“  

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh projektové dokumentace k akci 
„Pod Nemocnicí, Louny – parkovací závorový systém“. 

Jedná se o zřízení závorového parkovacího systému na parkovišti v ulici Pod Nemocnicí, Louny, 
na pozemku p. č. 1971/24 v k. ú. Louny (nad budovami MÚ a ČSSZ). 

Na předmětném parkovišti je navržena instalace nového parkovacího závorového systému, a to 
z důvodu regulace dopravy, pro zajištění dostatečného počtu volných parkovacích míst pro 
občany vyřizující úřední záležitosti a rovněž pro návštěvu lékaře. Napojení na elektrickou energii 
bude zajištěno z budovy čp. 2379. 

Předpokládané náklady na kabeláž a přípravu základů pro parkovací závorový systém: 140.000 
Kč vč. DPH. 

Předpokládané náklady na parkovací závorový systém: 500.000 Kč vč. DPH. 

Zpracovatel PD (elektro): ES Projekt s.r.o., cena PD 48.400 Kč vč. DPH. 

 

Závěr:  Investiční komise souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace 
k akci č. 22/2017/Inv „Pod Nemocnicí, Louny – parkovací závorový systém“. 

 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Hořejší, Kautský, Tajtl, Bureš, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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5. Modernizace světelných křižovatek v Lounech 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh na modernizaci světelných 
křižovatek (Osvoboditelů x Štefánikova a Osvoboditelů x Poděbradova). 

Jedná se o doplnění nových radarů (vč. úpravy softwaru), které monitorují dopravu, a v případě 
rychle jedoucího vozidla se světelná křižovatka automaticky přepne do režimu červená. Toto 
může být nastaveno v nočních hodinách s tím, že na průtahu (ul. Osvoboditelů) bude nastaven 
režim zelená. Jakmile by se k semaforu blížilo vozidlo nepřiměřenou rychlostí, přepne se 
do režimu červená. 

Odbor správy majetku se domnívá, že instalací výše uvedeného dojde ke zklidnění dopravy 
na předmětném úseku průtahu města. 

Odhadované náklady činí cca 154.000 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o zhodnocení 
majetku, je nutné tuto akci zařadit do Plánu investic na rok 2017. Finanční prostředky na realizaci 
akce budou použity z provozu veřejného osvětlení (ORJ 39 – Správa majetku).  

Výběr dodavatele bude proveden v souladu s pravidly Rady města Loun č. P 8/2016, v platném 
znění.  

Závěr:  Investiční komise – 
- bere předložené informace ve věci modernizace světelných křižovatek v Lounech 

na vědomí 
- doporučuje zařazení nové akce „Modernizace světelných křižovatek v Lounech“ 

s  částkou  154.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že na tuto akci budou 
použity finanční prostředky rozpočtované na ORJ 39 – Správa majetku. 
 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Hořejší, Kautský, Tajtl, Bureš, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval 0  

 

6. Rozšíření hlavního hřbitova 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání informace k rozšíření hlavního hřbitova.  

Technická správa města Louny s.r.o., jako správce pohřebišť, podala městu Louny žádost 
o další umísťování sklípků na urny krytými epitafními deskami. V současné době jsou 
umísťovány na pozemku p.č. 1950/2 ovocný sad o výměře 2 953 m2 v k.ú. Louny. Tato plocha 
bude ve velmi krátké době zaplněna a další umísťování zde již nebude možné.  

Za účelem rozšíření hlavního hřbitova byl v roce 2012 odkoupen sousední pozemek p.č. 1947/3 
zahrada o výměře 1 374 m2 v k.ú. Louny.  

Aby město Louny mohlo hlavní hřbitov rozšířit, je zapotřebí, aby byl pozemek p.č. 1947/3 
současně s pozemkem p.č. 1950/2 vše v k.ú. Louny vyjmut ze zemědělského půdního fondu. 
Cena za vyjmutí obou pozemků je ve výši 168.404 Kč.    

Vzhledem k tomu, že se jedná o investici a výše uvedená akce není zahrnuta v Plánu investic 
na rok 2017, odbor SM navrhuje její zařazení do Plánu investic na rok 2017 s tím, že na její 
financování by bylo možné použít úspory např. u akce č. 2/2017/Inv „Demolice Městské plavecké 
haly v Lounech“. 

 

Závěr:  Investiční komise – 
- bere předložené informace ve věci rozšíření hlavního hřbitova na vědomí 
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- doporučuje zařazení nové akce „Rozšíření hlavního hřbitova “ s  částkou  168.404 
Kč do Plánu investic na rok 2017, s tím že tato akce bude financována z úspory na 
ORJ 50 – Investice. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Brož, Hořejší, Kautský, Tajtl, Bureš, Batala 

Proti 0  

Zdržel se 1 Janeček 

Nehlasoval 0  

 

7. Problematika chlazení na Městském zimním stadionu v Lounech 

Odbor správy majetku předložil členům IK zprávu o situaci ohledně problematiky chlazení 
na Městském zimním stadionu, která již byla investiční komisi předložena dne 10.02.2016, kdy 
bylo konstatováno dle revizní zprávy, že technologie chlazení na Městském zimním stadionu 
v Lounech je na konci své životnosti, proto je nutno se zabývat rekonstrukcí chladícího zařízení. 

Počátkem roku 2016, bylo vypsáno výběrové na zhotovitele projektové dokumentace. Kompletní 
předání PD proběhlo v 10-11/2016, přičemž bylo následně potřeba odstranit obchodní názvy. 
V Plánu investic na 2017 je zařazena akce č. 15/2017/Inv „Změna systému chladícího zařízení 
na Městském zimním stadionu v Lounech“ s tím, že na realizaci akce bude zažádáno o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí. Město o dotaci zažádalo, ale MŽP alokovalo do tohoto 
programu pouze 60.000.000 Kč a schválilo projekty za cca 43.000.000 Kč. Louny zůstaly 
v zásobníku projektů na 9. místě. 

Dne 14.02.2017 bylo zahájeno zadávací řízení, které s ohledem na předpokládanou hodnotu 
17.000.000 Kč bez DPH, muselo být zadáno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. Do zadávacího řízení byly podány pouze dvě nabídky, 
přičemž nabídkové ceny byly ve velkém cenovém rozpětí. Kontrolou nabídek bylo zjištěno, že 
levnější nabídka nesplnila požadavky na technickou kvalifikaci a měla být ze zadávacího řízení 
vyloučena. V rámci posouzení nabídek bylo dále provedeno posouzení nabídkových cen, 
přičemž z tohoto posouzení vyplynulo, že nabídka druhé firmy je předražená. Dne 19.04.2017 
se hodnotící komise, na základě posouzení, rozhodla doporučit zadavateli zakázku - zadávací 
řízení - zrušit. V souvislosti s řešenou problematikou rekonstrukce chlazení na MZS 
Ing. Slavíček, jako zástupce SSZML, p. o., členy komise upozornil na nutnost oprav havarijních 
částí chladícího zařízení.   

S ohledem na zajištění provozu MZS během nadcházející sezony 08/2017-03/2018 bylo 
dojednáno, že je nutné během současné odstávky realizovat následující: 

 provést výměnu havarijní části potrubí teplonosné látky mezi strojovnou a ledovou 
plochou. Jedná se výměnu 2 x 65 m nerez potrubí, odhadované náklady cca 500.000 Kč 
– zajistí OSM. Tyto práce jsou součástí plánované akce „Změna systému chladícího 
zařízení“, s ohledem na zajištění provozu budou provedeny v předstihu a při realizaci pak 
nebudou realizovány. Bude financováno v rámci rozpočtu města z prostředků určených 
na realizaci akce. 

 provést nejnutnější opravy pro zajištění provozu chlazení na MZS - opravu 
2 kompresorů, zpevnění ocelové konstrukce sprchového kondenzátoru – zajistí 
a zafinancuje SSZML, p. o. s tím, že provedené opravy zajistí provozuschopnost 
chlazení pouze na 1 rok.  

 
Stav chlazení na MZS je v havarijním stavu a realizace investiční akce č. 15/2017/Inv „Změna 
systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech“ je v roce 2018 
bezpodmínečně nutná. 
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V září 2017 bude opakovaně vypsáno nadlimitní výběrové řízení na dodávku chladícího zařízení 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Je 
nutno zajistit aktualizaci výkazu výměr a rozpočtu. Pokud bude vypsána z OPŽP nová výzva, 
bude podána opět žádost o dotaci.. Samotná realizace akce by pak byla zahájena ihned po 
zahájení odstávky v roce 2018, tj. 01.04.2018. 

Závěr:  Investiční komise bere předložené informace ve věci problematiky chlazení 
na Městském zimním stadionu v Lounech na vědomí. 

Hlasování:   

Pro 7 Brož, Hořejší, Kautský, Tajtl, Bureš, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval 0  

 

Další jednání investiční komise se uskuteční dne 14.06.2017 (středa) od 15:00 hod. 
 

Účast členů investiční komise na jednáních  

    

Počet jednání ve 
volebním období* 

27 
   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Pavel Brož 27   

PhDr. Dagmar Godycká 21 6  

Ing. Petra Dragounová 15 11  

Bc. Rudolf Janeček 23 4  

Martin Batala 25 2  

Ing. Edita Hořejší 26 1  

Ing. arch. Josef Kautský 26 1  

Jaroslav Bouda 21 6  

Ing. Miloš Tajtl 24 3  

Alexandr Bureš 1   
 

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

V 04/2017 došlo ke změně členů inv. komise - rezignace Ing. P. Dragounové, jmenování p. A. Bureše. 
 

Schválil: Pavel Brož  předseda IK  09.05.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Ing. Miloš Tajtl  člen IK  09.05.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala:  Hana Platilová  tajemnice IK  09.05.2017   

 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. 5/2017 projednala Rada města Loun na své 55. schůzi 
dne  2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 160/2017  
Zápis z jednání investiční komise RM č. 5/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání investiční komise RM č. 5/2017 ze dne 03.05.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrh investiční komise RM uvedené v zápisu č. 5/2017 takto: 
      a) PD – Vybudování 1 nového schodiště v ul. SNP 
      b) PD – Pod nemocnicí, Louny – parkovací závorový systém 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    
 

3) s o u h l a s í  
se zařazením nových akcí do Plánu investic na rok 2017: 
•  akce č. 30/2017/Inv „Rekonstrukce chodníku vč. úprav přechodu pro chodce 

na Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny“ s částkou 1.000.000 Kč  
 
 
 
 
 
 
 

•  akce č. 34/2017/Inv „Modernizace světelných křižovatek v Lounech“ s částkou 154.000 Kč  
•  akce č. 35/2017/Inv „Rozšíření hlavního hřbitova“ s částkou 168.404  Kč do Plánu investic na rok 

2017 
4) s o u h l a s í  
s návrhem rozpočtových změn, které budou součástí rozpočtového opatření č. 3/2017/ZM: 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ve výši 1.000.000 Kč a navýšení kapitálových výdajů 
ODPA 2219 ve výši 870.000 Kč a ODPA 3631 ve výši 130.000 Kč a to v  rámci ORJ 50 – Investice 
na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce č. 30/2017/Inv „Rekonstrukce chodníku vč. úprav 
přechodu pro chodce na Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny“ 
 

- snížení běžných výdajů ODPA 3631 ORJ 39 – Správa majetku ve výši 154.000 Kč a navýšení 
kapitálových výdajů ODPA 2212 ORJ 50 - Investice ve výši 154.000 Kč na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací akce č. 34/2017/Inv „Modernizace světelných křižovatek v Lounech“ 
 

- snížení kapitálových výdajů ODPA 2212 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3632  v rámci ORJ 
50 – Investice ve výši 168.404 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce č. 35/2017/Inv 
„Rozšíření hlavního hřbitova“ 

Hlasování:   

Pro 6  Čermák, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 1  Šabata  

Nehlasoval    



     MĚSTO LOUNY 
 

Zápis z jednání  
 

 
 

 

  8/8 

5) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tento návrh, v rámci rozpočtových změn, 
ke schválení zastupitelstvu města 
T: 19.06.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 
 


