Tisková zpráva z jednání Rady města Lom č. 1 ( ve volebním období 2018-2022) konané
dne 12.11.2018

Komise Rady města Lom
Rada města Lom zřídila dvě komise, jako své iniciativní a poradní orgány.
1) Komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí,
vodohospodářství a dopravu.
2) Komise sociální, kulturní, školská, pro zdravotní záležitosti, bezpečnost a prevenci
kriminality.
Starostka města oslovila představitele politických stran a hnutí zastoupených v ZML, aby
navrhli své zástupce do těchto dvou komisí.
Pan zastupitel Vladimír Urban za Stranu svobodných občanů navrhl sám sebe do první
komise a pana zastupitele Přemysla Škarku do druhé komise.
Pan zastupitel Zdeněk Hadrava za hnutí Žiju v Lomu navrhl do první komise pana Ing.
Jaroslava Pjechu a do druhé komise paní Martinu Hruškovou.
Pan zastupitel Bc. Marian Dancso za hnutí OMMO navrhl do první komise paní Jaroslavu
Hanzlíkovou a do druhé komise nikoho.

Aktuální složení komisí, jakožto poradních orgánů Rady města Lom je :
1) Komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí,
vodohospodářství a dopravu
Předseda komise : paní zastupitelka Bc. Ivana Mašková, DiS.
Místopředseda : pan zastupitel Ing. Jaroslav Henzl
Členové komise : pan zastupitel Miroslav Třetina, pan Jiří jedlička, pan Miroslav
Zeman, pan Jaroslav Průša, pan zastupitel Ing. Zbyněk Vodák, paní Štefánia Vaňová,
pan zastupitel Vladimír Urban, pan Ing. Jaroslav Pjecha, paní Jaroslava Hanzlíková
Tajemnice komise : paní Anna Černá, DiS. – vedoucí oddělení správy majetku,
výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP a paní Bc. Ivana Vojtková – referentka
oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP
2) Komise sociální, kulturní, školská, pro zdravotní záležitosti, bezpečnost a prevenci
kriminality
Předseda komise : paní Kateřina Michálková
Místopředseda komise : paní zastupitelka Jana Sýkorová

Členové komise : pan Miloslav Pařík, pan Václav Doležel, paní Jaroslava Čarnogurská,
paní Jana Bendová, pan Martin Bureš, pan Martin Hejsek, pan Daniel Běhounek, paní
Martina Hrušková, pan zastupitel Přemysl Škarka
Tajemnice komise : paní Blanka Čevonová – úřednice odboru vnitřních věcí, sociálních
věcí, kultury a zdravotnictví a paní Bc. Klára Chomátová - úřednice odboru vnitřních
věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví
Termíny jednání rady města Lom
Zasedání rady města se budou konat pravidelně 1 x za 14 dní od 09.30 hodin v kanceláři
starostky města Lom.
Delegování zástupců města na valné hromady všech obchodních společností, v nichž má
město Lom majetkovou účast – návrh do ZM
Město Lom je akcionářem společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem
v Teplicích a vlastní 20722 akcií této společnosti. Rada města Lom navrhuje : starostku města
Bc. Kateřinu Schwarzovou, oba místostarosty pana Pavla Baráka a Ing. Romana Lafka.
Delegování je časově omezeno a to výkonem funkcí starostky a místostarostů.
Určení kompetencí členů Rady města Lom
Bc. Kateřina Schwarzová, starostka města – investice
Pan Pavel Barák, první místostarosta města – statutární zástupce starostky
Ing. Roman Lafek, druhý místostarosta města – investice, sociální služby
Mgr. Martina Šípová, DiS., uvolněná členka rady – školství, kultura
MUDr. Zděnka Šteflíková, členka rady města – zdravotnictví
Ing. Zbyněk Vodák, člen rady města – doprava, bezpečnost
Ing. Bronislav Schwarz, člen rady města – Městské technické služby Lom, příspěvková
organizace města Lom

Zlepšení bezpečností situace na veškerých komunikacích v Lomu a části Lomu - Loučné
Člen Rady města Lom Ing. Zbyněk Vodák byl pověřen radou města ke zpracování studie
týkající se zlepšení bezpečnostní situace na všech komunikacích ve městě Lom – státních i
místních.

Měsíčník Lomská radnice
Rada města jmenovala členy redakční rady města – starostku a oba místostarosty a dále
pana Miroslava Mertla – DPO ( pověřenec pro ochranu osobních údajů) z kanceláře starostky
města Lom a občana města Lom pana Stanislava Pufllera a pana Roberta Hochela občana
města Lom.
Rada města schválila vložení rubriky „ Názorové okénko“ – prostor pro vyjádření názorů
členů zastupitelstva města Lom v otázkách dotýkajících se záležitostí našeho města.
Od 01.01.2019 měsíčník Lomská radnice v novém formátu – přehlednějším a skladnějším.
Změny č. 2 územního plánu města Lom – návrh do ZM
Oba návrhy na změny ÚP města Lom budou předloženy k projednání do ZM. Jde o jednu
žádost vlastníků - obyvatel Lomu o změnu pozemku z ploch zahrad a sadů na plochy pro
bytovou výstavu a druhá žádost je od vlastníka společnosti s r.o., bydlícího v Litvínově a jde
o z komerční plochy na plochu pro bytovou výstavbu.
Z dalších bodů jednání……….
Radní vzali na vědomí informace o plnění usnesení RM.
Nedoporučili zastupitelům města Lom odstoupení od předkupního práva na dům č.p. 193
v ulici Hornická v Lomu.
Radní města, po veřejném projednání na místě s dotčenými občany, nesouhlasili s umístěním
Mobilheimu Atlas – Nevada na pozemkové parcele č. 447/9 v k.ú. Lom u Mostu.
Zastupitelům ve dvou případech doporučili prodej části stavební parcely a prodej pozemkové
parcely. V jednom případě vrátili do komise pro majetek atd. k místnímu šetření, žádost o
prodej části pozemkové parcely.
Ve dvou případech radní odsouhlasili žádosti klientů o přestěhování v rámci Penzionů pro
seniory v Lomu.
Rozpočtovými opatřeními schválili radní přesun rozpočtových prostředků ve výši 13 000 Kč a
25 000 Kč na dofinancování Pietního aktu dne 14.11.2018, vítání občánků a jubilanty a dále
dofinancování kulturních akcí v listopadu a prosinci 2018 – Advent, rozsvícení stromku,
dětský silvestr, Česko zpívá koledy, vánoční besídky v penzionech pro seniory, mikulášská
besídka pro děti……
Za aktualizaci odpovídá : Miroslav Mertl – DPO, kancelář starostky města Lom
Vytvořeno / změněno 19.11.2018

Sdílet na webu města Lom a FB Lomská radnice a dále k uveřejnění v měsíčníku Lomská
radnice

