Tisková zpráva z jednání Rady města Lom č. 2 (ve volebním období 2018-2022) konané dne
26.11.2018

Jednání Rady města zahájila a podle schváleného programu řídila Bc. Kateřina Schwarzová,
starostka města. Radní města byli též informováni, že zápis z prvního jednání Rady města
aktuálního volebního období byl shledán správným.
Městské technické služby Lom
Po projednání personálního obsazení příspěvkové organizace MTS Rada města Lom
doporučila panu Václavu Šteflíkovi, řediteli organizace, jaká má přijmout opatření.
Žádosti o zveřejnění článků v periodiku Lomská radnice
Rada města vzala na vědomí stanovisko redakční rady peroidického tisku územně
samosprávného celku Lomská radnice, ohledně uveřejnění zaslaných článků od opozičních
zastupitelů města Lom.
Kontrola usnesení
Radní vzali na vědomí informace o plnění usnesení RM. Starostkou bylo předloženo 23
usnesení Rady města Lom.
Termíny jednání komisí Rady města Lom
Předsedkyně komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí,
vodohospodářství a dopravu Bc. Ivana Mašková, DiS, mimo jiné informovala o termínu prvního
jednání jedenáctičlenné komise (28.11.).
Paní Kateřina Michálková, předsedkyně komise sociální, kulturní, školské, zdravotní záležitosti,
bezpečnost a prevenci kriminality, upozornila, že první jednání komise, která má rovněž 11
členů, se uskuteční 3. prosince.
Návrh rozpočtu města
Návrh rozpočtu města Lom na rok 2019 předložila Jana Kovaříková vedoucí ekonomického
odboru. Rada města jednohlasně doporučila Zastupitelstvu města Lom ke schválení mimo jiné
závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek č. 1 – 3 materiálu „Návrh rozpočtu“. Rada města
doporučuje schválit i střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 – 2023.
Sdružená kanalizační přípojka
Anna Černá, DiS., vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství
a ŽP, má za úkol svolat jednání vlastníků šesti domů v ulici Vrchlického a seznámit je
s vlastnictvím, právy a povinnostmi ke sdružené kanalizační přípojce v této ulcici.

Dotace
Město Lom získalo dotaci ve výši 450 000 Kč na dopravní automobil pro potřeby jednotky
sboru dobrovolných hasičů Lom. Nový dopravní automobil je dostupný ve vyšší
pořizovací ceně. Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválení dofinancování
dopravního automobilů z vlastních zdrojů města nad rámec dotace a uložila starostce
města, předložit toto usnesení zastupitelům k projednání.
Z dalších bodů jednání……….
Aktualizované Směrnice o zadávání veřejných zakázek schvaluje Rada města Lom. Oddělení
správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP, zajistí veškeré
administrativní a organizační úkony spojené s aktuaslizací.
Radní schválili uzavření Smlouvy o dílo spočívající v pravidelné údržbě a opravách areálu
fotbalového hřiště, mezi městem Lom a nájemcem, a to od 1 ledna 2019. Cena díla je
stanovena jako kompenzace výše nájemného domu na adrese Osecká 589.
Financování oprav kůlen na části stavební parcely č. 81/1 v majetku města Lom v ulici
Československé armády včetně materiálu si uživatelé zajistí na vlastní náklady. Investované
náklady do oprav kůlen budou kompenzovány uživatelům výší úhrady nájemného. Opravy
budou provedeny do 30. června 2019. Pokud nebudou opravy provedeny v dané lhůtě, město
Lom přistoupí k jejich demolici.
Radní doporučují Zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru výpůjčky vedlejší stavby
(šupny, prádelny), která je součástí stavební parcely č. 770/4, k.ú. Lom u Mostu, o výměře 158
m2, ul. Komenského, a to za účelem skladování topiva a nářadí. Žádají tři obyvatelé pro
skladování topiva a nářadí.
Nedoporučuje se prodej pozemkové parcely v majetku města č. 141/6, k. ú. Lom u Mostu, o
výměře 311 m2, za účelem zahrady.
Rada města naopak doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení zveřejnění záměru prodeje
pozemkové parcely č. 1678 v majetku města Lom, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 1196 m2, části
p. p. č. 1629/4, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 75 m2, části p. p. č. 1676/2, k. ú. Lom u Mostu, o
výměře 14 m2, části p. p. č. 790/21, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 55 m2 a části p. p. č. 800/6,
k. ú. Lom u Mostu, o výměře 89 m2. Žádost si podala společnost Správa železniční dopravní
cesty s. p., a to v rámci veřejně prospěšné stavby „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u
Duchcova – Litvínov“.
Schvaluje se i zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely č. 510/6 v majetku města Lom,
k. ú. Lom u Mostu, o výměře 1.227 m2, ul. Komenského, za účelem zahrady. Stejně dopadla i
žádost o pronájem parcely č. 19/2 v majetku města Lom, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 892 m2,
náměstí Republiky, za účelem zahrady.

Radní schválili zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 143/16, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 517 m2

a části p. p. č. 413/18, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 979 m2, za účelem zahrady, a to na dobu
neurčitou s účinností od 01. 12. 2018.
Žadateli byla přidělena bytová jednotka 1+2 na adrese Osecká 53 na dobu určitou.
Společnosti INTERA Litvínov s. r. o. byla prodloužena nájemní smlouva na 110 m2 nebytových
prostor do 31. 12. 2019.
Společnosti EUROKRBY s. r. o. byla prodloužena nájemní smlouva na 162,65 m2 nebytových
prostor do 31. 12. 2019.
Prodloužen je i nájem prostor sloužících k podnikání o výměře 99,41 m2, za účelem
skladovacích prostor a autodílny, panu Miroslavu Katrincsakovi, a to do 31. 12. 2019.
Rada města neschválila úplné uzavření místní komunikace v ulici Lesní od čísla popisného 30
až k lesu, z bezpečnostních důvodů, kdy musí být umožněn průjezd vozidlům Integrovaného
záchranného systému, který má dojezd 15 minut a další zdržení by ohrozilo bezpečnost
obyvatel v dané lokalitě. RM doporučuje žadateli předmětné práce na opravě domu si zajistit
jiným způsobem, tak aby byl průjezd vozidel zajištěn.
„Memoriál J. H. Bankse“ se má kona 25. května 2019. Radní uložili Jaroslavě Brzákové, DiS.,
vedoucí odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví, zajistit veškeré
administrativní a organizační úkony s pořádáním akce spojené.
Schválený je i nákup nákladního vozidla MAN s příslušenstvím (1 ks kontejneru, přední
náprava, nové pneu) pro potřeby příspěvkové organizace Městské technické služby Lom za
786 500 Kč. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtu MTS Lom na rok 2019. Václav
Šteflík, ředitel příspěvkové organizace, zajistí s tím spojené veškeré administrativní a
organizační úkony.
Za aktualizaci odpovídá: Miroslav Mertl – DPO, kancelář starostky města Lom
Vytvořeno / změněno 29.11.2018
Sdílet na webu města Lom a FB Lomská radnice a dále k uveřejnění v měsíčníku Lomská radnice

