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Z á p i s 
z 19. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se konalo dne 19.6.2017 

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:  
21 členů zastupitelstva města z celkového počtu 29 (viz prezenční listina) 
 
Nepřítomnost omluvili: 
RSDr. Stanislav Rybák – zahraniční cesta 
Mgr. Milan Chrobák – osobní důvody 
Ing. Michal Kučera – zahraniční cesta  
Mgr. Tomáš Šindelář – dovolená  
Bc. Jana Černá – dovolená  
Mgr. Jan Červa  - dovolená   (neúčast oznámena na konci zasedání) 
Mgr. Jakub Hnátek – pracovní důvody  
 
Pozdní příchod omluvil: 
Ing. Jan Žalud cca (17:15 hod.) 
 
Dřívější odchod omluvil: 
Drahomír Faix (cca 17:00 hod.) 
Miloš Chovanec (17:30 hod.  
 
 
Zapisovatelkou jednání určil pí Lenku Rubešovou, pracovnici kanceláře úřadu. 
Ověřovateli zápisu jmenoval tyto členy zastupitelstva města: 
- Ondřej Soukup 
- MUDr. Vladimír Emingr  
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů 
3. Doplnění osadního výboru Brloh – URM č. 189/2017 
 předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta  
4. „OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN“ č. 1/2017, o vydání změny č. 1 Územního plánu Louny – URM 

č. 187/2017 
 předkládá: PhDr. Dagmar Godycká, určená zastupitelka 
Majetkové záležitosti – předkládá Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM  
5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy – dohody o změně obecní hranice mezi Městem Louny a Obcí Dobroměřice – 

URM č. 124/2017 
6. Odkoupení pozemku p.č. 3745/101 v k.ú. Louny – URM č. 147/2017 
7. 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 – URM č. 149/2017 
8. Návrh na směnu částí pozemků p.č. 3639/141, p.č. 3630/20 a část pozemku p.č. 3630/195 v k.ú. Louny – Ing. 

Jaromír Heřt a Lea Heřtová – URM č. 175/2017 
9. Odkup části pozemku p.č. 4451/4 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí komunikace v Říční 

ulici – URM č. 176/2017 
10. Odkup části pozemku p.č. 4453/97 a p.č. 4453/110 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí 

komunikace v Říční ulici – URM č. 177/2017 
11. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. Louny a uplatnění předkupního práva města Louny na 

odkoupení garáže č.ev 87 na pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. Louny – URM č. 180/2017 
12. Informace ve věci jednání o odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102 a p.č. 5021/29 oba v k.ú. Louny – 

URM č. 199/2017 
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13. Odkup části pozemku p.č. 4453/14 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí komunikace v 
Říční ulici – URM č. 201/2017 

14. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 3/2017 – URM č. 193/2017 
 předkládá: Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM  
Finanční záležitosti – předkládá Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO 
15. Závěrečný účet města Loun za rok 2016 – URM č. 190/2017 
16. Rozpočtové změny – URM č. 136/2017, 138/2017, 140/2017, 156/2017, 160/2017, 164/2017, 168/2017, 

172/2017, 191/2017, 193/2017, 194/2017 
17. Odpis pohledávek – URM č. 192/2017 
18. Zápisy z jednání kontrolního výboru  ZM č. 4/2017 a č. 5/2017 
 předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru ZM  
19. Z á v ě r 
 
Šabata  
- návrh na doplnění programu o bod 13a Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci a 
zajištěním spolufinancování z podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Modernizace Městského fotbalového 
stadionu Ladislava Nováka“   
 
- hlasování: 21  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) 09:19     

Csonka  
- vznesen dotaz ve věci zveřejnění Strategického plánu rozvoje města Loun na webových stránkách, ačkoli 
doposud nebyl zastupitelstvem města schválen (dokument bez čísla usnesení a data schválení), vč. dotazu 
na vyplacení kompletní odměny zpracovateli tohoto plánu Ing. Tesařovi, v době, kdy materiál nebyl ještě 
dokončen;  
- podnět radě města, aby se zabývala otázkami dotací od obcí na lékařskou pohotovostní službu, 
poděkování obcím za podporu, (výše částky dle ošetřených pacientů příslušné obce) s tím, že i další obce 
by, dle sdělení, podpořily, ale nastavení smluv je pro ně nevyhovující, z důvodu chybějícího účelu. 
V současné době jsou s obcemi uzavírány smlouvy obecné, nikoli účelově vázané.   
- podnět na nevyhovující podmínky vzduchotechniky v GAML, s tím, aby byla zvážena modernizace 
zařízení, neboť při proběhlé vernisáži před několika dny byl velmi špatný vzduch v celém prostoru  
- připomínka k nově vybudované komunikaci „panelky“ Louny-Vršovice – osazení dopravní značky zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo vlastníků a uživatelé pozemků, špatně 
vymahatelé pro samotné zjištění  
- vznesen dotaz k výši peněz na bankovním účtu v souvislosti s vyhlášenou sbírkou na obnovu sochy TGM 
a na piazzetu před Vrchlického divadlem  
 
Krameriusová (EO) – v rámci rozpočtových změn je navrhováno zapojení částky 8550 Kč o prostředky 
z veřejné sbírky, které budou určeny na obnovu pomníku TGM. Sbírka také probíhá na MIC.  
 
Šabata – k dotazu na piazzetu bylo sděleno, že projekt, by měl být zpracovatelem předložen do konce 
prázdnin v konečné podobě, sbírka nevyhlášena, při konání akce 14.07.2017 „Kouzlo světla“, bude 
organizujícím Spolkem 2020 sbírka na piazzetu zahájena  
 
Drápal (ředitel VD Louny) – podána reakce na problematiku klimatizace, kdy požadavek architekta byl 
udržování stále vlhkosti, problém nastává v případě velkého počtu přítomných, nikoli za běžného provozu, 
příslib, že při realizaci piazzety bude tato problematika řešena   
 
Šabata – ve věci příspěvku na lékařskou pohotovostní službu od obcí bylo sděleno, že se jedná o iniciativu 
radnice, hledání systému získání peněz, které budou použity pro zdravotnictví ve městě či v okolních 
městech, zajišťující akutní lékařskou péči, Čapková (TAJ) – k tomuto sděleno, že smlouvy byly uzavírány 
nastaveným způsobem bezúčelově, v opačném případě nutnost zpětného vyúčtovávání, systém nebude 
měněn v průběhu roku, ke změně bude přistoupeno v příštím roce a bude nastaven takový způsob, aby 
mohly být částky účelově vázány  
 
Šabata – ke strategickému plánu bylo sděleno, že probíhá jeho dopracovávání pracovní skupinou, 
aktualizovaný výstup na podmínky města, s vybranými prioritami od zpracovatele 
 
Bečvářová – vznesen dotaz k postupu přípravy strategického plánu, ke zpracovateli, který měl nastavit 
podmínky a aspekty pro tvorbu plánu, za což dostal zaplaceno, Šabata – materiál dopracováván o priority, 
které jsou doporučeny příslušnými úředníky a zástupci politického uskupení, Janda – podána informace            
o finální tvorbě s tím, že v září tohoto roku by měl být konečná podoba předložena zastupitelstvu města  
 
Rychtařík – vznesena připomínka k výši částky, která byla zaplacena za přípravu plánu, vznesena kritika 
k této výši, ve vztahu k obdobné situaci v Žatci, dále vznesen dotaz k uskupení pracovní skupiny, která se 
skládá pouze ze členů koalice, Šabata – podána reakce s tím, že komise byla jmenována v určeném 
uskupení na základě rozhodnutí rady města  
 
Zíval   
vznesen dotaz k OSM ve věci převzetí stavby komunikace u finských domků u kotelny, chybějící informace 
o zhotoviteli rekonstrukce, zničení dalších částí komunikace stroji, které v dané lokalitě prováděly 
rekonstrukci, Sunkovská (OSM) – podána informace s tím, že se jedná o investiční akci SVS a SČVak a dle 
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investičního rozpočtu je plánována rekonstrukce komunikace v předmětném prostoru po ukončení akce, 
Kurka – podání informace o průběhu této akce  
 
Zlatohlávek (z řad občanů) – podány informace ve věci opravy komunikace ul. Říční, poděkování za 
podporu odkupu pozemků, o kterých bude při tomto zasedání jednáno, a o následnou podporu záměru 
generální opravy této komunikace, podána připomínka k situaci, která nyní panuje v této lokalitě, kde se 
neprovádí ani běžná údržba a dle sdělení je tato komunikace k nerovnosti povrchu nesjízdná, dále sdělena 
informace o zranění cyklistky, která se vyhýbala výmolům na této komunikaci, s tím, že bude podána žaloba 
v této věci, Sunkovská (OSM) – podána reakce ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků v této lokalitě 
a předpoklad realizace 1. etapy v říjnu (rozhodnutí ZM v září); ve věci žaloby podána informace o pojištění 
města a možnosti na základě žádosti uplatnění náhrady škody v rámci pojistky, Šabata – podána informace 
ve věci řešení realizace 1.etapy na podzim letošního roku a příslib od SČVaK o spolupodílení se 50 % na 
výši nákladů této akce   
 
Mlčuch (z řad občanů) –  
poděkování za zodpovězené dotazy od Ing. Čapkové, nespokojenost se skutečností, že reakce nebyla 
poslána členům zastupitelstva města, Čapková (TAJ) – podána omluva s tím, že odpověď  byla členům ZM 
předložena na stůl, Mlčuch – ve věci odpadů podána informace, že podstatná část směsného odpadu tvoří 
plechovky, které zbytečně zabírají místo v černých kontejnerech, poukázáno na řešení ve městě Litoměřice, 
kde se nachází podzemní kontejnery a dále také nádoby na druh tohoto odpadu, co se týče města Loun je 
třeba roztřídění odpadu a vytipování nejvytíženějších lokalit s ohledem na budoucí zvýšenou částku platby 
měst a obcí za ukládaný odpad, Sunkovská (OSM) – v této věci odkázáno na  plán odpadového 
hospodářství města Loun, navazující na plán Ústeckého kraje, který již tyto příslušné nádoby obsahuje, 
Šabata – dále sděleno, že komise pro životní prostředí RM připravuje ucelený materiál k separaci odpadu, 
Mlčuch – citace usnesení z roku 2016, na které byly vzneseny dotazy k poznatkům z průběžných kontrol dle 
přijatého usnesení a komunikaci s firmou, která zajišťuje svoz, Šabata – sděleno, že firma Marius Pedersen 
provádí několikrát týdně svoz nepořádku kolem kontejnerových stání autem s valníkem, a za tuto službu 
navíc město platí 600 000 Kč, Sunkovská (OSM) – sděleno, že průběžné kontroly probíhají, při zjištění 
velkého nepořádku je hlášeno odboru správy majetku a následně jsou příslušní vlastníci vyzýváni                          
k navýšení velikosti nádob, Šabata – podána informace o kontrole uzavřených smluv s firmou, provádějící 
svoz, zjištěno několik případů o nesrovnalostech, nabídnuta možnost zakoupení pytlů pro odpad, Mlčuch – 
dále vznesen dotaz na osoby, vykonávající veřejnou službu, jak probíhá jejich kontrola vč. výše nákladů, 
poukázáno na případy nedodržování, které mohou být doloženy, Čížek (jednatel TSML s. r. o.) – sděleno, 
že veřejná služba je organizována TSML s. r. o. na základě smlouvy s Úřadem práce, dílčí smlouvy 
s příslušnými osobami uzavírá Úřad práce, zástupci TSML je vedena evidence, probíhá kontrola a následné 
vyhodnocení spokojenosti, ale bohužel se v několika případech jedná o osoby, nedodržující nastavená 
pravidla; v současnosti je 35 vykonavatelů veřejné služby 
 
Švestka (z řad občanů) – podána informace ve věci splaškové kanalizace, která byla vybudována v obci 
Brloh, u níž došlo firmou při nedokonalém projektu k propojení produktovodu s dešťovodem a fekáliemi je 
zamořen vzduch v obci, došlo ke zrušení kapacitní dešťové kanalizace vybudované v minulosti, a z důvodu 
chybného umístění dešťových vpustí při nepříznivém počasí nastává problematika existence vody mimo 
určený prostor; dále podána  informace o problematice 8 domů, které nemají možnost příslušného napojení; 
dále podána informace o provedené akci, v rámci které byly odstraněny obrubníky, které mohly být 
navráceny; dále vznesena připomínka ke konání žadatele dle bodu č. 4 tohoto zasedání, který umisťuje 
odpad (větve, travní porost) na obecní pozemek, Sunkovská (OSM) – ve věci problematiky odkanalizování 
bylo nutné zabezpečit funkčnost s ohledem na velikost městských částí probíhá rekonstrukce stávající                  
a vybudování kořenové čistírny odpadních vod, Šabata – podáno doplnění, že se jedná o sdruženou 
kanalizaci dešťovou a splaškovou  
 
 
Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení  
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- Doplnění osadního výboru Brloh  (bod č. 3) 1:07:50     

     Šabata, Čermák – seznámení s obsahem materiálu, Šabata – návrh na oddělené hlasování  
- Volba v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích, v platném znění MVDr. Miloše Švestku 
předsedou osadního výboru  
- hlasování:  12 pro    0 proti   7 zdrželo se  
 

  
 

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

 
Šabata – návrh na pověření řízením osadního výboru Brloh pana Otakara Parmu 

 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 30/2017 
 
Usnesení č. 30/2017 
Doplnění osadního výboru Brloh  
 
Zastupitelstvo města 
1) v o l í  
v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích, v platném znění, pana Radima Jirůška členem 
osadního výboru Brloh 

- hlasování: pro 19  proti 0   zdrželo se 0 
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2) p o v ě ř u j e 
řízením osadního výboru Brloh pana Otakara Parmu 

- hlasování: pro 17  proti 1   zdrželo se 1 
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- „OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN“ č. 1/2017, o vydání změny č. 1 
Územního plánu Louny  (bod č. 4) 

1:12:47     

   Šabata, Godycká – seznámení s obsahem materiálu, Šabata    
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 31/2017 
 
Usnesení č. 31/2017 
„OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN“ č. 1/2017, o vydání změny č. 1 Územního plánu Louny  
 
Zastupitelstvo města 
v y d á v á  
v souladu s § 6 odst.5 písm c), § 43 odst 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 84 odst. 2 písmene 
x) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
ZMĚNU č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUNY „OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN“ č. 1/2017 

- hlasování: pro 19  proti 0   zdrželo se 1 
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- Uzavření veřejnoprávní smlouvy – dohody o změně obecní hranice mezi Městem 
Louny a Obcí Dobroměřice  (bod č. 5) 

1:18:27     

     Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 32/2017 
 
Usnesení č. 32/2017 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy – dohody o změně obecní hranice mezi Městem Louny a Obcí 
Dobroměřice  
 
Zastupitelstvo města 
s c h  v a l u j e  
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Louny a Obcí Dobroměřice, Pražská 53, 440 01 
Dobroměřice, IČ:831786, jejímž obsahem je dohoda o změně hranic obcí (o změně průběhu části obecní 
hranice mezi městem Louny a obcí Dobroměřice a současně části katastrální hranice mezi katastrálním 
územím Louny a katastrálním územím Dobroměřice) v rozsahu již schválené změny dle usnesení 
Zastupitelstva města Louny č.  71/2016 ze dne 19.12.2016 a dle usnesení Zastupitelstva obce Dobroměřice 
ze dne 24. 10. 2016, uvedené pod bodem 3., ve znění dle předloženého návrhu 

- hlasování: pro 19   proti 0   zdrželo se 1 
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- Odkoupení pozemku p.č. 3745/101 v k.ú. Louny  (bod č. 6) 1:20:51     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 33/2017 
 
Usnesení č. 33/2017 
Odkoupení pozemku p.č. 3745/101 v k.ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
1) b e r e  n a  v ěd o m í  
ve vztahu k pozemku p.č. 3745/101 v k.ú. Louny ve vlastnictví Hany Poběžalové 
 A.  cenu obvyklou, která dle znaleckého posudku č. 8-6440-2017 ze dne 19.01.2017 činí                    
               1.020.000 Kč, tj. 240 Kč/m2, 
 B.  vlastníkem požadovanou kupní cenu 3.194.250 Kč, tj. 750 Kč/m2, 
2) n e s c h v a l u j e  
odkoupení pozemku p.č. 3745/101, orná půda o výměře 4259 m2, zapsaného v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 4641, pro obec                 
a k.ú. Louny, od paní Hany Poběžalové, Třebušín, do vlastnictví Města Louny, za cenu 3.194.250 Kč, tj.      
750 Kč/m2. 

- hlasování: pro 19  proti 0   zdrželo se 0 
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- 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  (bod č. 7) 

1:24:38   

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 34/2017 
 
Usnesení č. 34/2017 
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  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  podání žádosti o bezúplatný převod  níže uvedených částí pozemků, nově oddělených              
 v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 4716- 5248/2016, ověřeném dne  
 27.01.2017 Ing. Mariem Landlem, Státnímu pozemkovému úřadu,  Husinecká 1024/11a,  
 130 00 Praha 3 – Žižkov 

- části pozemku p.č. 4453/1 orná půda, o výměře 690 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 10002 pro obec                         
a katastrální území Louny a to konkrétně pozemku p.č. 4453/208, orná půda o výměře 51 m2                          
a pozemku p.č. 4453/209, orná půda o výměře 243 m2,  
- části pozemku p.č. 4453/130 orná půda, o výměře 207 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 10002 pro obec                          
a katastrální území Louny a to konkrétně pozemku p.č. 4453/213, orná půda o výměře 87 m2  

b)  bezúplatný převod výše uvedených nově oddělených pozemků z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, do 
vlastnictví Města Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, v souladu s § 7 zákona č. 503/2012 Sb.,                 
o Státním pozemkovém úřadu. 

- hlasování: pro 20  proti 0   zdrželo se 0 
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- Návrh na směnu částí pozemků p.č. 3639/141, p.č. 3630/20 a část pozemku p.č. 
3630/195 v k.ú. Louny – Ing. Jaromír Heřt a Lea Heřtová  (bod č. 8) 

1:26:18     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Csonka – vznesen dotaz na 
stanovisko dle přílohy č. 1 a důvod návrhu na směnu, Šabata – jedná se o směnu pozemku s komunikací za 
pozemek stavební 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 35/2017 
 
Usnesení č. 35/2017 
Návrh na směnu částí pozemků p.č. 3639/141, p.č. 3630/20 a část pozemku p.č. 3630/195 v k.ú. Louny 
– Ing. Jaromír Heřt a Lea Heřtová  
 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e  
směnu části pozemku p.č. 3639/141 orná půda o výměře cca 830 m2, v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 7068 pro obec Louny, 
katastrální území Louny, z vlastnictví Ing. Jaromíra Heřta, Louny a Ley Heřtové, do vlastnictví Města Louny 
a části pozemku p.č. 3630/20 orná půda o výměře cca 60 m2, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 5342 pro obec Louny, katastrální území 
Louny, ze společného jmění manželů Ing. Jaromíra Heřta a Ley Heřtové, Louny do vlastnictví Města Louny 
za část pozemku p.č. 3630/195 orná půda o výměře cca 890 m2, 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 společného jmění manželů Ing. Jaromíra Heřta a Ley 
Heřtové, Louny 

- hlasování: pro 16   proti 0   zdrželo se 4 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P Ř E S T Á V K A  
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- Odkup části pozemku p.č. 4451/4 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou 
rekonstrukcí komunikace v Říční ulici  (bod č. 9) 

1:41:59     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 36/2017 
 
Usnesení č. 36/2017 
Odkup části pozemku p.č. 4451/4 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí 
komunikace v Říční ulici  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a) odkoupení části pozemku p.č. 4451/4 orná půda o výměře 119 m2 zapsaného v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 9020, pro obec 
a katastrální území Louny, tj. konkrétně  pozemku p.č. 4451/5 orná půda o výměře 4 m2, nově 
odděleného v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 4716- 5248/2016, ověřeném dne 27.01.2017 
Ing. Mariem Landlem, z vlastnictví manželů Stanislava a Olgy Bláhových, Most, do vlastnictví Města 
Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, za kupní cenu 840 Kč 

 
b) uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je odkoupení výše uvedeného pozemku, ve znění dle 

předloženého návrhu 

- hlasování: pro 20  proti 0   zdrželo se 0 
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- Odkup části pozemku p.č. 4453/97 a p.č. 4453/110 v k.ú. Louny  v souvislosti s 
předpokládanou rekonstrukcí komunikace v Říční ulici  (bod č. 10) 

1:43:58     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 37/2017 
 
Usnesení č. 37/2017 
Odkup části pozemku p.č. 4453/97 a p.č. 4453/110 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou 
rekonstrukcí komunikace v Říční ulici  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a)  odkoupení části pozemku p.č. 4453/97 zahrada, o výměře 214 m2, zapsaného v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 5190 pro obec    
a katastrální území Louny, tj. konkrétně pozemku p.č. 4453/211 zahrada o výměře 51 m2, nově 
odděleného v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 4716-5248/2016, ověřeném dne 27.01.2017 
Ing. Mariem Landlem, z vlastnictví Ladislava Pečnera, Louny do vlastnictví Města Louny, Mírové 
náměstí 35, 440 23 Louny, za kupní cenu 8.000 Kč, 

b)  odkoupení části pozemku p.č. 4453/110 zahrada, o výměře 25 m2, zapsaného v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV č. 5190 pro obec  
a katastrální území Louny, tj. konkrétně pozemku p.č. 4453/212 zahrada o výměře 4 m2, nově 
odděleného v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 4716-5248/2016, ověřeném dne 27.01.2017 
Ing. Mariem Landlem, v případě, že vlastník doloží písemné potvrzení, že předkupník ČR - Státní 
pozemkový úřad nevyužije své předkupní právo, z vlastnictví Ladislava Pečnera, Louny do vlastnictví 
Města Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, za kupní cenu 900 Kč,  

c)  uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě výše uvedených pozemků, ve znění dle 
přiloženého návrhu 

- hlasování: pro 20  proti 0   zdrželo se 0 
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- Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. Louny a uplatnění předkupního 
práva města Louny na odkoupení garáže č.ev 87 na pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. 
Louny  (bod č. 11) 

1:45:51     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Csonka – poukázáno na 
chybu prodávajícího, která přechází na nového vlastníka a povolení katastrálního úřadu na návrh na vklad, 
dotaz zda-li se jedná o absolutní neplatnost nebo relativní neplatnost prodeje, otázka zda-li nejednat o 
opětovném prodeji novému vlastníkovi, Sunkovská (OSM) – předpoklad o vrácení nemovitosti původnímu 
majiteli a v případě prodeje může být městem  Louny uplatněno předkupní právo, probíhá kontrola 
pozemků, které jsou ve vlastnictví města a neoprávněně jsou užívány občany, na základě toho byl zjištěn i 
tato nesrovnalost, Šabata – podána informace o žádosti původního majitele, který nerespektoval lhůtu pro 
vyřízení a prodej uskutečnil před samotným rozhodnutím zastupitelstva města a způsob řešení je nastaven 
v předloženém materiálu, Šabata, Godycká – v souvislosti se situací není jiná možnost, než-li řešení 
přijmout tak, jak je nastaveno odborem, doplněna informace o parcele, která se nachází pod příslušnou 
stavbou, kdy přístup je na parcele nacházející se v podílovém spoluvlastnictví všech majitelů garáží a v této 
souvislosti by bylo vhodné řešit také zajištění přístupu v rámci samotného podílu, Šabata   
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 38/2017 
 
Usnesení č. 38/2017 
Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. Louny a uplatnění předkupního práva města Louny 
na odkoupení garáže č.ev 87 na pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. Louny  
 
Zastupitelstvo města 
n e s c h v a l u j e  
a) odprodej pozemku p.č. 2597/30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, zapsaného v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 10001 
pro obec Louny, z vlastnictví Města Louny do vlastnictví Jiřího Bitnera, Louny, 

b) trvá na uplatnění předkupního práva k budově - garáži číslo evidenční 87 (nyní zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 9431, 
pro obec a katastrální území Louny) stojící na pozemku ve vlastnictví Města Louny  p.č. 2597/30 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na LV 10001 pro obec Louny, katastrální území 
Louny, za stejných podmínek, které byly dohodnuty v kupní smlouvě ze dne 10.10.2016 mezi 
prodávajícím Milošem Podhajským a kupujícím Jiřím Bitnerem, včetně dohodnuté kupní ceny ve výši 
22.500 Kč s tím, že nedojde-li k převodu vlastnického práva Městu Louny k předmětné garáži 
dobrovolně, bude město postupovat cestou soudního řízení 

- hlasování: pro 20  proti 0   zdrželo se 0 
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- Informace ve věci jednání o odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102 a p.č. 
5021/29 oba v k.ú. Louny  (bod č. 12) 

1:59:08     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 39/2017 
 
 
Usnesení č. 39/2017 
Informace ve věci jednání o odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102 a p.č. 5021/29 oba v k.ú. 
Louny  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
informaci o skutečnosti, že paní Eva Emílie Lackenbacher, vlastník níže uvedených podílů na pozemcích, 
ukončuje s městem Louny jednání o odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102 a  p.č. 5021/29, v k.ú. 
Louny, a o jejím rozhodnutí prodat pozemky jinému zájemci 

- hlasování: pro 20  proti 0   zdrželo se 0 
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- Odkup části pozemku p.č. 4453/14 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou 
rekonstrukcí komunikace v Říční ulici  (bod č. 13) 

2:02:58     

          Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 40/2017 
 
Usnesení č. 40/2017 
Odkup části pozemku p.č. 4453/14 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí 
komunikace v Říční ulici  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
a) odkoupení části pozemku p.č. 4453/14 ostatní plocha, neplodná půda o výměře  252 m2, zapsaného v 

katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na 
LV č. 4299, pro obec a katastrální území Louny, tj. konkrétně pozemku p.č. 4453/210 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 67 m2, nově odděleného v dosud nezapsaném geometrickém plánu č. 4716-
5248/2016, ověřeném dne 27.01.2017 Ing. Mariem Landlem, z vlastnictví manželů Pavla Kráčmera a 
Aleny Černé, Louny do vlastnictví Města Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny, za cenu obvyklou 
15.200 Kč 

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

- hlasování: pro 19   proti 0   zdrželo se 0 
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- Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci a zajištěním 
spolufinancování z podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu – 
ÚSC, SK a TJ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu 
„Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka“  (bod č. 13a) 

2:04:32     

               Šabata, Sunkovská (OSM) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata, Csonka – vznesen dotaz 
k uvedenému návrhu usnesení, připomínka k chybějícímu materiálu projektové dokumentace, Šabata – 
podána informace ve věci zveřejnění projektu na webových stránkách města, Sunkovská (OSM) – po 
vyřešení všech záležitostí bude požádáno o stavební povolení na příslušný projekt, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 41/2017 
 
Usnesení č. 41/2017 
Souhlas zastupitelstva města s podáním žádosti o dotaci a zajištěním spolufinancování z 
podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Modernizace Městského fotbalového stadionu 
Ladislava Nováka“ 
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e   
podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu „Modernizace Městského fotbalového 
stadionu Ladislava Nováka“ o celkových předpokládaných nákladech 29.000.000 Kč  
2) s c h v a l u j e   
zajištění vlastních nutných finančních prostředků z rozpočtu Města Louny na dofinancování projektu 
„Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka“ a zařazení této akce do investičního 
rozpočtu Města Louny  

- hlasování: pro 18   proti 0   zdrželo se 2 
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- Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 3/2017  (bod č. 14) 2:11:00     

     Šabata, za omluveného předkladatele Ing. Kučeru byl zápis předložen místopředsedou Ing. Boudou, 
Bouda – seznámení s obsahem zápisu, Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 42/2017 
 
Usnesení č. 42/2017 
Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 3/2017  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
zápis z jednání finančního výboru ZM č. 3/2017 ze dne 15.05.2017 

- hlasování: pro 20  proti 0   zdrželo se 0 
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- Závěrečný účet města Loun za rok 2016  (bod č. 15) 2:13:58     

     Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 43/2017 
 
Usnesení č. 43/2017 
Závěrečný účet města Loun za rok 2016  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
- účetní závěrku účetní jednotky Město Louny, IČO 00265209 zpracovanou  k 31.12.2016  za účetní období 

roku 2016 na základě výkazů Rozvaha, Výkaz zisku  a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, 
Přehled o změnách vlastního kapitálu   a inventarizační zprávy, 

- celoroční hospodaření města Louny a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2016, 
- příděly do fondů odměn a rezervních fondů příspěvkových organizací ze zlepšeného výsledku 

hospodaření příspěvkových organizací města Louny za rok 2016, 
- závěrečný účet města za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  města za rok 

2016 bez výhrad 

- hlasování: pro 18  proti 0   zdrželo se 1 
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- Rozpočtové změny  (bod č. 16) 2:16:27     

          Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata,  
Csonka – předložen návrh na oddělené hlasování ve věci schválení využití fin. prostředků kulturního fondu 
na realizaci celoročního projektu „Schwarzenberské Lounsko“ z důvodu chybějícího rozpočtu a podmínkách 
konání různých akcí, Janda  
- hlasování:  9 pro     4 proti    6 zdrželo se  
 

     
 

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

 
Csonka – předložen návrh na odložení projednávání výše uvedeného  
- hlasování:  11 pro     4 proti    5 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. 44/2017 
 
Usnesení č. 44/2017 
Rozpočtové změny  
 
Zastupitelstvo města 
1) s c h v a l u j e 
- využití finančních prostředků Kulturního fondu města Loun na realizaci celoročního projektu 
„Schwarzenberské Lounsko“ ve výši 100.000 Kč  
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- využití finančních prostředků Kulturního fondu města Loun ve výši 35.000 Kč na koncert k výročí 150 let od 
narození Eduarda Treglera v kostele Církve československé husitské v Lounech a zařazení akce do 
rozpočtu města Loun na rok 2018 v rámci ORJ 21 – Městské informační centrum 
2) s c h v a l u j e 
- prominutí 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 
- prominutí odvodu za pozdní vyúčtování dotace poskytnuté zapsanému spolku Vavřinec, z. s.,                   
IČ: 01539353, Tuchořice 133 ve výši 92.500 Kč 
3) s c h v a l u j e 
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Loun na rok 2017 z prostředků Kulturního fondu města Loun na 
mimořádnou akci takto: 
60.000 Kč   Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173,  
                  příspěvková organizace, IČ: 49123866 na vydání knihy „Louny a my, Otakárci“ 
4) 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:  
 
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 sociálního poradenství, na materiálové 
                    a nemateriálové náklady 
                   27.000 Kč na podporu odlehčovací služby, na materiálové a nemateriálové  
                    náklady 
                    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 osob v ČR, z.s., 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 
5) s c h v a l u j e 
poskytnutí individuálních dotací z finančních prostředků Sociální a bytové komise RM Loun včetně uzavření 
veřejnoprávních smluv dle předložených návrhů: 
70.078 Kč    Pomoc bližnímu, z.s., IČ: 71174206, Louny, Slovenského národního povstání  
                   2206, na úhradu nájemného včetně služeb a energií na rok 2017 
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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 
6) s c h v a l u j e 
zařazení 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 1.183.000 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  
7) s c h v a l u j e  
rozpočtové 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. 
 
- 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 osob v ČR, 
z.s., 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 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. 
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 45.000 Kč ORJ 41 – Všeobecná 
pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 2219 ve výši 45.000 Kč ORJ 21 – Městské informační 
centrum na úhradu výdajů za zpracování projektové dokumentace „Ochutnejte Lounské středohoří“  
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ODPA 6171 ve výši 
100.000 Kč ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 3319 ve výši 100.000 
Kč ORJ 21 – Městské informační centrum z důvodu realizace projektu „Schwarzenberské Lounsko“  
 
- snížení běžných výdajů komise cestovního ruchu RM ODPA 2143 nákup služeb ve výši 20.000 Kč                  
a navýšení běžných výdajů ODPA 3399 ve výši 20.000 Kč v rámci  ORJ 21 – Městské informační centrum 
na zajištění akce „Vinobraní 2017“ 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 5311 určených na nákup prádla, oděvů, obuvi a ostatního  materiálu 
v celkové výši 117.000 Kč a navýšení kapitálových výdajů ODPA 5311 ve výši 117.000 Kč v rámci ORJ 17 - 
Městská policie z důvodu zhotovení a instalování retranslačních bodů MKDS 
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- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ve výši 1.183.000 Kč a navýšení kapitálových výdajů ODPA 2219 
ve výši 953.100 Kč a ODPA 3631 ve výši 229.900 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 ve výši 168.404 Kč a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3632 
ve výši 168.404 Kč v rámci ORJ 50 – Investice na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce                            
č. 35/2017/Inv „Rozšíření hlavního hřbitova“ 
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ODPA 6171 ve výši 60.000 
Kč  ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa a navýšení běžných výdajů ODPA 3113 ve výši 60.000 Kč ORJ 
14 – Příspěvkové organizace z důvodu navýšení příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Kpt. 
Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvkovou organizaci, na vydání knihy „Louny a my, Otakárci“              
a změnu závazného ukazatele pro Základní školu a Mateřskou školu Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 
2173, příspěvkovou organizaci pro rok 2017 (před změnou: 4.171.000 Kč, po změně: 4.231.000 Kč) 
 
- navýšení příjmů ODPA 6409 ve výši 103.836 Kč o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté na provoz, 
opravy a údržbu Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka v Lounech, navýšení běžných výdajů 
ODPA 3412 ve výši 54.450 Kč na úhradu pronájmu turniketů instalovaných na městském koupališti                       
a navýšení běžných výdajů ODPA 3111  ve výši 49.386 Kč  na opravy v budově mateřské školy v rámci 
ORJ 15 - Správa školských budov a sportovišť 
  
- navýšení příjmů ODPA 6409 ve výši 33.522 Kč ORJ 39 - Správa majetku o vratku dotace poskytnuté na 
provoz a služby Loutkového divadla v Lounech a navýšení běžných výdajů ODPA 3111  ve výši 33.522 Kč 
ORJ 15 - Správa školských budov a sportovišť na opravy v budově mateřské školy 
 
- navýšení příjmů ODPA 0000 ve výši 180.000 Kč ORJ 28 - Sociální věci a zdravotnictví o dotaci                            
z programu Prevence kriminality na realizaci projektu "Louny - Šance 2017" a navýšení běžných výdajů 
nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 180.000 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa 
 
- navýšení příjmů ODPA 0000 ve výši 1.066.760,01 Kč o dotaci z programu MŠMT v rámci projektu 
Operačního programu výzkumu vývoj a vzdělávání - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny, 
navýšení běžných výdajů ODPA 6112 ve výši 350.000 Kč na krytí navýšených odměn neuvolněných členů 
ZM a peněžitých plnění fyzických osob za výkon funkce člena komise nebo výboru, navýšení běžných 
výdajů ODPA 6171 ve výši 629.760,01 Kč na opravy podlah vč. výměny krytiny v budově MÚ a dále 
navýšení kapitálových výdajů ODPA 6171 ve výši 87.000 Kč na nákup multifunkce vše v rámci ORJ 19 - 
Kancelář úřadu 
- navýšení příjmů ODPA 3722 ve výši 500.000 Kč o příjmy za vývoz komunálního odpadu od občanů                    
a navýšení běžných výdajů ODPA 3722 ve výši 500.000 Kč v rámci ORJ 39 - Správa majetku na výdaje za 
sběr, přepravu, využití nebo odstranění komunálních odpadů ve městě Louny 
 
- navýšení příjmů ODPA 0000 ve výši 705.956. Kč o rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečně obdrženou výší 
dotace na výkon sociálních služeb, navýšení běžných výdajů  ODPA 6171 ve výši 105.956 Kč na úhradu 
služeb a nákupu materiálu pro zaměstnance vykonávající výkon sociálních služeb a navýšení kapitálových 
výdajů ODPA 6171 ve výši 600.000 Kč na nákup nového služebního vozidla v rámci ORJ 19 - Kancelář 
úřadu 
 
- navýšení příjmů ODPA 6409 o vratku dotace ve výši 4.024 Kč  ORJ 14 - Příspěvkové organizace                      
a navýšení běžných výdajů nespecifikované rezervy ODPA 6171 ve výši 4.024 Kč  ORJ 41 - Všeobecná 
pokladní správa   
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- navýšení příjmů ODPA 6409 o vratku dotace ve výši 4.035 Kč  a navýšení běžných výdajů 
nespecifikované rezervy Kulturního fondu města Loun ODPA 6171 ve výši 4.035 Kč  v rámci ORJ 41 - 
Všeobecná pokladní správa   
 
- navýšení příjmů ODPA 6409 o vratku dotace ve výši  10.000 Kč  a navýšení běžných výdajů 
nespecifikované rezervy Fondu pro sport města Loun ODPA 6171 ve výši 10.000 Kč  v rámci ORJ 41 - 
Všeobecná pokladní správa   
 
- navýšení příjmů ODPA 6409 o vratky dotací ve výši  2.106 Kč a navýšení běžných výdajů nespecifikované 
rezervy ODPA 6171 ve výši 2.106 Kč  v rámci ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa  
 
- navýšení kapitálových příjmů ODPA 3326 ve výši 8.550 Kč o veřejné prostředky získané z veřejné sbírky  
a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3326  ve výši 8.550 Kč v rámci ORJ 50 - Investice na obnovu 
pomníku T. G. Masaryka 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 3111 opravy a udržování ve výši 20.494 Kč ORJ 15 - Školské budovy           
a sportoviště  a navýšení běžných výdajů ODPA 6399 ve výši 20.494 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní 
správa na úhradu platby daně z přidané hodnoty 
  
- snížení běžných výdajů ODPA 3114 opravy a udržování ve výši 21.694 Kč ORJ 15 - Školské budovy                
a sportoviště  a navýšení běžných výdajů ODPA 6399 ve výši 21.694 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní 
správa na úhradu platby daně z přidané hodnoty 
  
- snížení běžných výdajů ODPA 3613 opravy a udržování ve výši 19.584 Kč ORJ 39 - Správa majetku                 
a navýšení běžných výdajů ODPA 6399 ve výši 19.584 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa na úhradu 
platby daně z přidané hodnoty 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 3631 opravy a udržování ve výši 10.459 Kč ORJ 39 - Správa majetku                 
a navýšení běžných výdajů ODPA 6399 ve výši 10.459 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa na úhradu 
platby daně z přidané hodnoty 
 
- snížení běžných výdajů ODPA 6171 opravy a udržování ve výši 71.804 Kč ORJ 19 - Kancelář úřadu                 
a navýšení běžných výdajů ODPA 6399 ve výši 71.804 Kč ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa na úhradu 
platby daně z přidané hodnoty 
 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 2310 ve výši 42.022 Kč ORJ 50 - Investice a navýšení běžných výdajů 
ODPA 6399 ORJ 41 - Všeobecná pokladní správa ve výši 42.022 Kč na úhradu platby daně z přidané 
hodnoty 
 
- snížení výdajů nespecifikované rezervy ODPA 6171  ORJ 41 – Všeobecná pokladní správa ve výši 
175.100 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3613 ORJ 39 – Správa majetku ve výši 175.100 Kč na 
úhradu výdajů za „Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC – 
Město Louny“  
 
- snížení běžných výdajů nespecifikované rezervy finančních prostředků finančního výboru ZM ODPA 6171 
ve výši 5.000 Kč a navýšení běžných výdajů ODPA 3429 ve výši 5.000 Kč v rámci ORJ 41 - Všeobecná 
pokladní správa z důvodu poskytnutí finančního daru SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů Louny 
 
- snížení běžných výdajů finančních prostředků komise pro zdravotnictví RM ODPA 3429 ve výši 37.000 Kč 
a navýšení běžných výdajů ODPA 4349 ve výši 37.000 Kč v rámci ORJ 41-Všeobecná pokladní správa             
z důvodu poskytnutí dotace Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Louny, pobočnému spolku a SPMP ČR 
pobočnému spolku Louny 
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- navýšení příjmů  ODPA 0000  ve výši 1.850 Kč  ORJ  19 - Kancelář úřadu a navýšení běžných výdajů 
ODPA 1036 - Správa v lesním hospodářství ORJ 37 - Životní prostředí o finanční prostředky určené na 
úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí 2016 pro 
Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, z toho pro Lesní správu Litoměřice 400 Kč a Lesní správa Žatec 
1.450 Kč 
8) s c h v a l u j e 
- navýšení limitu na platy Městského úřadu Louny o částku 150.000 Kč s tím, že mzdový limit Městského 
úřadu Louny bude stanoven ve výši 46.577.000 Kč 
 
- navýšení limitu na platy schváleného pro rok 2017 Městské pečovatelské službě s denním stacionářem 
Louny, příspěvkové organizaci, IČ: 60275847, o 430.000 Kč z 8.458.000 Kč na 8.888.000 Kč 
9) p o v ě ř u j e 
Radu  města Loun v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů  k provádění rozpočtových opatření týkajících se zapojení finančních prostředků 
do rozpočtu příjmů a výdajů 2017 získaných z vyhlášené veřejné sbírky na obnovu pomníku T. G. Masaryka 
10) b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o rozpočtových opatřeních č. 6-8/2017/RM schválených radou města v souladu s usnesením ZM 
č. 64/2016 

- hlasování: pro 15  proti 0   zdrželo se 5 
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- Odpis pohledávek  (bod č. 17) 2:26:47     

          Šabata, Krameriusová (EO) – seznámení s obsahem materiálu, Šabata 
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 45/2017 
 
Usnesení č. 45/2017 
Odpis pohledávek  
 
Zastupitelstvo města 
s c h v a l u j e  
Odpis pohledávek na nájemném z důvodu úmrtí dlužníků ve výši 403 615 Kč takto: 
 

p. č. Jméno Částka 
1 Karička Mikuláš 198 300,00   
2 Machová Hana 56 782,00 
3 Plachý Josef 148 533,00   
 Celkem         403 615,00 

 
- hlasování: pro 18  proti 0   zdrželo se 2 
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- Zápisy z jednání kontrolního výboru  ZM č. 4/2017 a č. 5/2017  (bod č. 18) 2:28:43     

     Šabata, Zíval – seznání s obsahem zápisu , Šabata  
 
Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení č. 46/2017 
 
Usnesení č. 46/2017 
Zápisy z jednání kontrolního výboru  ZM č. 4/2017 a č. 5/2017  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ěd o m í  
zápisy z jednání kontrolního výboru č. 4/2017 ze dne 05.04.2017 a č. 5/2017 ze dne 03.05.2017 

- hlasování: pro 19  proti 0   zdrželo se 0 
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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: 
 
MUDr. Vladimír Emingr, v. r.  
Ondřej Soukup, v. r.  
 
 
Používané zkratky: 
ZM – zastupitelstvo města  
UZM – usnesení zastupitelstva města 
URM- usnesení rady města 
GAML – Galerie města Loun  
ÚSC – územní samosprávný celek 
SK – sportovní klub 
TJ – tělovýchovná jednota 
VD – Vrchlického divadlo 
LV – list vlastnictví  
OSM – odbor správy majetku  
TAJ – tajemník Městského úřadu Louny 
SVS – Severočeská vodárenská společnost 
SČVak – Severočeské vodovody a kanalizace  
Sb. – sbírka 
TSML – Technická správa města Loun  
IČO, IČ – identifikační číslo 
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. 


