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Zápis z jednání investiční komise RM č. 7/2017 

ze dne 19.07.2017 
 

Přítomni:  6 členů investiční komise - P. Brož, PhDr. D. Godycká, Ing. E. Hořejší, J. Bouda, 
M. Batala, Bc. R. Janeček 
 Tajemnice komise: H. Platilová 

 Hosté: Ing. B. Sunkovská - vedoucí OSM, Radovan Šabata – starosta města 
 
Omluveni:  Ing. arch. J. Kautský, Ing. M. Tajtl, A. Bureš 
Neomluveni: xxx 
Pozdní příchod:  xxx 
 
Program jednání:  

1. Schválení programu jednání IK č. 7/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 7/2017, výstupy z projednání zápisu č. 6/2017 v radě města dne 26.06.2017 – předkládá 
předseda investiční komise pan P. Brož 

2. Akce č. 15/2016 „PD – Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“ – předkládá OSM  
3. Akce č. 6/2017/Inv  „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“ – 

předkládá OSM  
4. Akce č. 23/2017/Inv „MŠ Fügnerova – instalace vzduchotechniky“ – předkládá OSM  
5. Stavební úpravy v ul. Průmyslová, Louny – předkládá OSM 
6. Různé 
   

1. Schválení programu jednání IK č. 7/2017, jmenování ověřovatele zápisu z jednání IK 
č. 7/2017, výstupy z projednání zápisu č. 6/2017 v radě města dne 26.06.2017 

 

Předseda IK seznámil přítomné členy komise s programem jednání IK č. 7/2017, ověřovatelem 
zápisu z jednání IK č. 7/2017 byla jmenována Ing. E. Hořejší. 
Dále předseda IK informoval o projednání zápisu č. 6/2017 v RM – zde došlo k doplnění 
usnesení radou města. 
Předseda IK sdělil, že při projednávání výše uvedeného zápisu rada města odsouhlasila kromě 
akcí navrhovaných IK, zařazení následujících akcí do Plánu oprav a udržování na rok 2017. 
Jedná se o akce „Oprava bytu č. 2 na Tyršově náměstí 1974“ s částkou 500.000 Kč, „Oprava 
bytu č. 7 na Tyršově náměstí 1973“ s částkou 500.000 Kč a „Ulice Říční – oprava komunikace 
mezi zahradami“ s částkou 1.750.000 Kč, jejichž zařazení investiční komise na jednání IK 
č. 6/2017 dne 14.06.2017 nepodpořila. 
 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- schvaluje program jednání IK č. 7/2017 
- předseda IK jmenoval Ing. E. Hořejší jako ověřovatele zápisu z jednání IK 

č. 7/2017 
- bere na vědomí informace ve věci projednání zápisu IK č. 6/2017 v radě města 

dne 26.06.2017. 
 

 

Hlasování:   

Pro 6 Brož, Godycká, Hořejší, Bouda, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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2. Akce č. 15/2016 „PD – Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“  

Odbor správy majetku předložil členům IK informace o dokončení projektových prací na výše 
uvedené akci. V současné době probíhá územní řízení na nově umístěný lapol pro zamezení 
znečištění odpadních vod tuky z přípravny jídel. Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která 
musí být povolena speciálním stavebním úřadem. Samotné stavební řízení na rekonstrukci 
pavilonu je přerušeno do doby nabytí právní moci stavebního (vodoprávního) rozhodnutí pro 
lapol. Časový předpoklad vydání stavebního povolení a zahájení stavby je cca konec října. 
 
Vzhledem k odhadovaným nákladům, které jsou dle rozpočtu projektanta ve výši 
15.900.000 Kč vč. DPH, bylo uvažováno o tom, že by realizace akce byla rozdělena na etapy 
a 1. etapu by tím pádem bylo možno zahájit již na podzim roku 2017. Tato možnost byla 
konzultována s projektantem, ten ale rozdělení na samostatné etapy nedoporučuje. Lze sice 
uvažovat o rozdělení stavby do 2 či více stavebních fází, v období mezi nimi však pavilon 
nebude možné užívat, neboť stavba nebude provozuschopná ani kolaudovatelná. 
Předpokládaná doba realizace je 6 měsíců.  
 
Dne 19.07.2017 proběhlo jednání se současným provozovatelem výstaviště společností 
Diamant Expo spol. s.r.o., na kterém byla dojednána úprava nájemní smlouvy formou dodatku 
(pavilon A bude z nájemní smlouvy vyjmut). Na základě tohoto jednání odbor správy majetku 
doporučil zařazení části realizace akce již do Plánu investic na rok 2017 s částkou 
4.000.000 Kč z vykázané úspory na ORJ 50 – Investice. Dofinancování akce bude zařazeno 
do Plánu investic na rok 2018. 
 
Zároveň je nutné mít předem vyjasněnu otázku, kdo bude zajišťovat provoz zrekonstruovaného 
objektu. Paní ředitelka Městské knihovny v Lounech zaslala nástin vize – Výstaviště Louny 
(pavilon A, amfiteátr). 

 
Závěr:  Investiční komise – 

- bere na vědomí předložené informace k akci č. 15/2016 „PD – Výstaviště – 
rekonstrukce pavilonu A“ 

- doporučuje zařadit akci „Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“ s částkou 
4.000.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato bude financována 
z vykázané úspory na ORJ 50 - Investice 

 

Hlasování:   

Pro 6 Brož, Godycká, Hořejší, Bouda, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
3. Akce č. 6/2017/Inv „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“   

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání informace k problematice zajištění 
realizace akce „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce podhledu místnosti bazénu“. 
 
Veřejná zakázka (VZ) rekonstrukce plaveckého pavilonu byla vypsána už potřetí. V prvním 
výběrovém řízení (VŘ) město obdrželo jedinou nabídku firmy PETROM STAVBY, a.s., jejíž 
nabídková cena přesahovala schválený rozpočet města na akci. Výběrové řízení bylo zrušeno 
a opětovně vypsáno s úpravou zadávacích podmínek za účelem snížení požadavků na 
uchazeče a pro zvýšení počtu obdržených nabídek. 
Ve druhém výběrovém řízení město obdrželo dvě nabídky. Nabídku podala opět firma 
PETROM STAVBY, a.s. a dále podnikatel Radek Nový. Obě nabízené ceny opět značně 
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překročily zdroje financování města (schválený rozpočet města 1.820.000 Kč, spoluúčast školy 
850.000 Kč). Výběrové řízení bylo opět zrušeno. 
 
Při projednání problematiky v IK a RM bylo rozhodnuto, že se nechá zpracovat statické 
posouzení nosné konstrukce střechy, jejímž závěrem byla sanace konstrukce otryskáním 
s následným provedením ochranného nátěru. Na základě posouzení nosné konstrukce 
a doporučení byly upraveny zadávací podmínky. V rámci další úpravy zadávacích podmínek 
došlo ke zmenšení rozsahu prací s tím, že bude řešen pouze podhled nad plaveckým 
bazénem a vyzdívka a osazení oken místo velké polykarbonátové výplně v bazénu. Cílem bylo 
snížení nákladů na rekonstrukci a náročnosti na realizaci stavby s ohledem na možnosti firem 
a jejich případný zájem o veřejnou zakázku. Ve třetím výběrovém řízení město opět obdrželo 
nabídku od firmy PETROM STAVBY, a.s. a od firmy Jirop trade s.r.o. 
 
Oproti II. VŘ se III. VŘ odlišovalo rozsahem předmětu VZ s přidáním sanace nosné konstrukce 
střechy. Zadavatel obdržel dvě nabídky, a to nabídku firmy PETROM STAVBY, a.s., která opět 
značně překročila zdroje financování (nabídková cena 4.241.325 Kč vč. DPH), a nabídku firmy 
Jirop trade s.r.o. (nabídková cena 2.328.548 Kč vč. DPH). Při kontrole správnosti nabídky této 
firmy shledala výběrová komise nedostatky v nabídce, a proto byl uchazeč vyzván k doplnění 
a vysvětlení nabídky. Uchazeč se k žádosti vyjádřil tak, že není schopen požadované 
informace ve stanoveném termínu dodat (některé dokumenty měly být již součástí nabídky). 
Zadavatel na základě doporučení výběrová komise ze dne 12.07.2017 VZ zrušil. 
 
OSM doporučuje VZ opět vypsat do konce září s tím, že by realizace proběhla v roce 2018  
a byla realizována celá (všech 5 stavebních objektů) s případným rozdělením do etap. 
Náklady, dle obdržených nabídek, jsou odhadovány na 7.000.000 Kč vč. DPH. Paní ředitelka 
základní školy přislíbila spoluúčast na financování rekonstrukce (a to z přepadu finančních 
prostředků z roku 2017 – 750.000 Kč a finančních prostředků roku 2018). 
 
Je nutné zdůraznit, že podhled nad plaveckou učebnou je v havarijním stavu a je zde možnost 
pádu některého z dílců podhledu. Požadavky na využívání plavecké učebny jsou na druhou 
stranu zvýšeny vzhledem k absenci jiných bazénů ve městě a schválenou povinnou plaveckou 
výukou na základních školách. 

 

Závěr:  Investiční komise – 
- bere na vědomí předložené informace k akci č. 6/2017/Inv „ZŠ Prokopa Holého – 

rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“   
- doporučuje zařadit výše uvedenou akci do Plánu investic na rok 2018 s tím, 

že ZŠ Prokopa Holého se bude podílet na financování akce. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Brož, Godycká, Hořejší, Bouda, Batala, Janeček 

Proti 0     

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

4. Akce č. 23/2017/Inv „MŠ Fügnerova – instalace vzduchotechniky“ 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání problematiku týkající se realizace akce 
„MŠ Fügnerova – instalace vzduchotechniky“. 
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Tato akce je zařazena v Plánu investic na rok 2017 s výší nákladů 700.000 Kč. Z výběrové 
řízení, které proběhlo dne 10.07.2017, vzešla cena 927.722 Kč vč. DPH. Do VŘ byla podána 
pouze jedna nabídka.  
 
Dle rozpočtu projektanta je odhad nákladů na realizaci této akce ve výši 946.134 Kč vč. DPH. 
Projektová dokumentace na tuto akci byla dokončena až v 04/2017 a při sestavování rozpočtu 
se vycházelo pouze z odhadu nákladů, které uvedla MŠ ve své žádosti o zařazení této akce 
do Plánu investic na rok 2017, tzn., že se v rozpočtu vyčlenila na realizaci akce částka 
700.000 Kč. K dnešnímu dni se z této částky již vyčerpalo 29.000 Kč na projektovou 
dokumentaci a 22.188 Kč na úpravu el. rozvaděče, která souvisela s plánovanou instalací 
vzduchotechniky, tj. celkem 51.188 Kč. V současné době činí volné finanční prostředky na akci 
648.812 Kč.   

 
V rámci realizace akce je navrženo: 

 Instalace vzduchotechnického zařízení v prostoru herny a pracovny v půdní vestavbě  

 Instalace vzduchotechnického zařízení v prostoru pracovny + herny + ložnice ve II. NP 

 Úprava VZT v kuchyni v I. PP 

 Klimatizace kanceláře ředitelky v půdní vestavbě  

 Klimatizace kanceláře hospodářky v půdní vestavbě 

 Nucené větrání WC v půdní vestavbě (náhrada za přirozené větrání)  
  
V současné době není na zajištění realizace akce dostatek finančních prostředků.  Případné 
navýšení prostředků by podléhalo schválení RM v rámci rozpočtových změn, což by znamenalo 
posunutí termínu zahájení a akci by nebylo možné dokončit do 31.08.2017, tak jak bylo 
požadováno s ohledem na provoz MŠ. Z tohoto důvodu OSM navrhl omezit zadávaný rozsah 
prací a v rámci akce nerealizovat navržené klimatizace v kanceláři ředitelky a hospodářky 
(celkové náklady na tyto práce jsou dle nabídky ve výši 130.000 Kč vč. DPH). Tyto práce si pak 
může řešit školka samostatně v příštím roce v rámci finančních prostředků ORJ 15 – Školské 
budovy a sportoviště.  
 
Úprava VZT v kuchyni  by byla řešena na samostatnou objednávku, až po schválení 
rozpočtových změn RM. Náklady jsou dle nabídky zhotovitele ve výši cca 40.000 Kč vč. DPH 
a na jejich financování lze použít úsporu u akce č. 2/2017/Inv „Demolice Městské plavecké haly 
v Lounech“.  

 
V případě omezení výše uvedeného rozsahu prací jsou náklady na realizaci akce ve výši 
758.000 Kč. Na dofinancování akce by bylo možné použít úsporu u akce č. 21/2016 „Soukromá 
MŠ Holárkovy sady – zateplení objektu“. Tato rozpočtová změna nevyžaduje schválení RM a 
ZM. 

 
Závěr:  Investiční komise bere předložený materiál na vědomí. 

 
 

Hlasování:   

Pro 6 Brož, Godycká, Hořejší, Bouda, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 

 



     MĚSTO LOUNY 
 

Zápis z jednání  
 

 
 

 

  5/7 

5. Stavební úpravy v ul. Průmyslová, Louny 

Odbor správy majetku předložil členům IK k projednání návrh na zařazení nové akce do Plánu 
investic na rok 2017.  
 
Jedná se o akci „Stavební úpravy v ul. Průmyslová, Louny“, v rámci které by byla řešena 
úprava stávající místní komunikace a kterou by vzniklo 37 nových kolmých stání. Úprava 
zasáhne do nezpevněných ploch jen minimálně, došlo by k odstranění stávajících středových 
ostrůvků a vybourání části asfaltových ploch (221 m2).  
 
V současné době je zde dopravní situace nepřehledná, kdy automobily zaměstnanců parkují 
podélně mezi protisměrnými jízdními pruhy, podélná parkovací stání nejsou vyznačena, chybí 
vymezení jízdních pruhů. Součástí úpravy bude i provedení vodorovného značení v návaznosti 
na křižovatku ul. V. Majera x Průmyslová.   
 
Odhad nákladů na realizaci akce je dle předběžné kalkulace firmy cca 610.000 Kč vč. DPH.  
 
Vzhledem k tomu, že vznik nových parkovacích míst bude především přínosem pro 
zaměstnance firmy EKOSTAVBY Louny s.r.o,, nechala projektovou dokumentaci navržených 
úprav zpracovat tato společnost. Zároveň navrhuje, že by se finančně spolupodílela i na 
samotné realizaci akce, a to ve výši 50 % investičních nákladů, které budou městu poukázány 
po ukončení realizace akce.    

Z důvodu, že výše uvedená akce není zahrnuta v Plánu investic na rok 2017, odbor správy 
majetku navrhl její zařazení 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 na vědomí předložené informace ve věci stavebních úprav v ul. Průmyslová, 
Louny 

- doporučuje zařadit akci „Stavební úpravy v ul. Průmyslová, Louny“ s částkou 
610.000 Kč do Plánu investic na rok 2017 s tím, že tato bude financována 
z vykázané úspory na ORJ 50 – Investice a bude zajištěna 50 % finanční 
spoluúčast společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

 
 

Hlasování:   

Pro 5 Brož, Godycká, Hořejší, Batala, Janeček 

Proti 0  

Zdržel se 1 Bouda 

Nehlasoval 0  

 

 
6. Různé 

Vedoucí OSM informovala členy IK o společném jednání ke schválení finálního návrhu řešení 
projektové dokumentace Městské plavecké haly v Lounech, které se uskuteční dne 09.08.2017 
v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Louny. Jednání se zúčastní členové rady města, 
členové investiční komise RM a členové pracovní skupiny pro spolupráci na vypracování 
projektové dokumentace Městské plavecké haly v Lounech. 
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Další jednání investiční komise se uskuteční dne 23.08.2017 (středa) od 15:00 hod. 

 
 
Účast členů investiční komise na jednáních  

 
 
   

Počet jednání ve 
volebním období* 

29 
   

 
 
    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

Pavel Brož 29   

PhDr. Dagmar Godycká 23 6  

Ing. Petra Dragounová 15 11  

Bc. Rudolf Janeček 25 4  

Martin Batala 26 3  

Ing. Edita Hořejší 28 1  

Ing. arch. Josef Kautský 26 3  

Jaroslav Bouda 23 6  

Ing. Miloš Tajtl 25 4  

Alexandr Bureš 2 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  20.07.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Ověřil: Ing. Edita Hořejší  člen IK  20.07.2017   

 Jméno  funkce  datum  podpis 
 
Zapsala:  Hana Platilová  tajemnice IK  20.07.2017   

 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. 7/2017 projednala Rada města Loun na své 
59. schůzi dne 24.07. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 227/2017  
Zápis z jednání investiční komise RM č. 7/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání investiční komise RM č. 7/2017 ze dne 19.07.2017 
2) s c h v a l u j e  
návrh investiční komise RM uvedené v zápisu č. 7/2017 takto: 
- Akce č. 6/2017/Inv „ZŠ Prokopa Holého – rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu“ – zařadit 
akci do Plánu investic na rok 2018 s tím, že ZŠ Prokopa Holého se bude podílet na financování 
akce 
3) s c h v a l u j e  
rozpočtovou změnou, která bude součástí rozpočtového opatření č. 10/2017/RM: 
-snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 ve výši 40.000 Kč a navýšení kapitálových výdajů ODPA 
3111 ve výši 40.000 Kč v rámci ORJ 50 – Investice na úhradu výdajů spojených s realizací akce 
č. 23/2017/Inv „MŠ Fügnerova – instalace vzduchotechniky“ 
4) s o u h l a s í  
- se zařazením nových akcí do Plánu investic na rok 2017: 
• Akce č. 44/2017/Inv „Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“ s částkou 4.000.000 Kč  
• Akce č. 45/2017/Inv „Stavební úpravy v ul. Průmyslová, Louny“ s částkou 610.000 Kč s tím, 
že realizace akce bude zajištěna 50 % finanční spoluúčastí společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
5) s o u h l a s í  
s návrhem rozpočtových změn, které budou součástí rozpočtového opatření č. 4/2017/ZM: 
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 3613                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 4.000.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 44/2017/Inv „Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“  
- snížení kapitálových výdajů ODPA 3412 a navýšení kapitálových výdajů ODPA 2212                    
v rámci ORJ 50 – Investice ve výši 610.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 
č. 45/2017/Inv „Stavební úpravy v ul. Průmyslová, Louny“ 
6) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, předložit tyto návrhy, v rámci rozpočtových změn, 
ke schválení zastupitelstvu města 
T: 18.09.2017 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 


