Tisková zpráva z jednání Rady města Lom č. 4 (ve
volebním období 2018-2022) konané dne 07.01.2019
Jednání Rady města zahájila a podle schváleného programu řídila Bc. Kateřina Schwarzová,
starostka města. Informovala mimo jiné, že zápis z třetího jednání Rady města aktuálního
volebního období byl shledán správným. Ověřovatelkami zápisu čtvrtého jednání Rady města
starostka určila M. Šípovou a Z. Šteflíkovou.
Stavba u vjezdu do města od Oseka
Město Lom bude při jednání s vlastníkem pozemků, týkajícího se umístění stavby I/27 vjezd do
Lomu od Oseka zastupovat K. Schwarzová, M. Šípová a předsedkyně komise pro majetek,
bytové hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a dopravu.
Pošta PARTNER
Rada schválila posunutí termínu otevření poboček pošty PARTNER v Lomu a pověřila svého
člena Zbyňka Vodáka koordinací činností spojených s převodem poboček České pošty s. p. na
poštu PARTNER. Pobočka Lom u Mostu 1 (náměstí Republiky - Lom) by měla být otevřena 1.
června a pobočka Lom u Mostu 2 (PKH – Loučná) již 1. května 2019.
Kulturní akce
S ohledem na velké množství kulturních akcí pořádaných městem v I. pololetí roku 2019, se
23. března nebude konat plánovaná OLDIES PARTY. Obyvatelé Lomu se naopak mohou těšit
na Půlnoční mši v kostele Nejsvětější Srdce Páně (24. 12.) a na Silvestrovskou party (31. 12.).
Městské technické služby Lom
Rada města pověřila pana Ing. Bronislava Schwarze, člena rady města pověřeného výkonem
koordinace p. o. Městské technické služby Lom, zástupcem ředitele p. o. Městské technické
služby Lom, ve věci podpisového oprávnění a dalšího rozhodování ve věci p. o. Městské
technické služby Lom
Další zastupující osobou ředitele příspěvkové organizace byla pověřena personalistka a
finanční referentka p. o. MTS Lom.
Zimní zahrada

Vzhledem k nízké kapacitě Kulturního domu Lom se zvažuje přístavba v podobě zimní zahrady.
Radní proto uložili vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního hospodářství
a životního prostředí, zahájit řízení ve věci povolení přístavby „Zimní zahrady u Kulturního
domu Lom“ , č. p. 479, ulice Osecká, Lom.
Škola
Vyplacení odměny statutárnímu zástupci pověřenému vedením p. o. Základní škola a
Mateřská škola Lom.
Kontrola usnesení
Radní vzali na vědomí informace o kontrole dvou usnesení.
Doporučení zastupitelům
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Lom ke schválení zařazení změny využití části p.
p. č. 837/3, k. ú. Lom u Mostu, orná půda, o výměře cca 200 m2, z ploch parkové zeleně na
plochy zahrad a sadů, a to do Změny č. 3 územního plánu města Lomu. Starostka města má za
úkol předložit toto usnesení zastupitelům k projednání.
Rada města doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 1618/1 v majetku
města Lom, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 10 m2, ulice Hornická, za účelem vypořádání
majetkových vztahů (pozemek pod stavbou).
Pronájem pozemku
Komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a
dopravu navrhla Radě města ke schválení pronájem části pozemkové parcely č. 1547/2 v
majetku města Lom, k. ú. Lom u Mostu, o výměře 612 m2 a části stavební parcely č. 1032/1,
k. ú. Lom u Mostu, o výměře 200 m2, za účelem podnikatelské činnosti (prodej a uskladnění
dřeva). Radní schválili nájem na dobu určitou, do 31. prosince 2019.
Z dalších bodů jednání…
Rada města ukládá komisi pro majetek, bytové hospodářství, životní prostředí,
vodohospodářství a dopravu, navrhnout další postup při řešení výmazu zástavního práva
nemovitosti v majetku města č. p. 338, v ulici Husova, Lom.
Dnes již bývalá nájemkyně bytu v majetku města Lom poté, co nájem bytu ukončila a bytovou
jednotku předala, požádala o odkoupení podlahové krytiny, kterou zanechala v nájemním
bytě. Radní po seznámení se s doporučením komise pro majetek, bytové a nebytové
hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a dopravu se rozhodli podlahovou krytinu
odkoupit za sumu, odpovídající zhruba polovině pořizovacích nákladů z roku 2016.

Radní schválili pokácení jednoho stromu (smrk o obvodu kmene 90 cm, měřeno ve výšce 130
cm nad zemí, rostoucí na p. p. č. 131/8, k. ú. Loučná u Lomu), a to z důvodu ohrožení majetku
vlastníka parcely. Kácení stromu bude provedeno v období vegetačního klidu (do 31. března
2019) a na náklady vlastníka.
Náletové dřeviny, rostoucí na p. p. č. 1678 a p. p. č. 790/14, k. ú. Lom u Mostu, v majetku
města, budou pokáceny na rozloze 167 m2 a 140 m2 kvůli rekonstrukci železniční tratě. Kácení
bude provedeno v období vegetačního klidu, a to do 31. 03. 2019 a na náklady žadatele.
Stavebníkem je Správa železniční dopravní cesty.
Rada města bere na vědomí Bezpečnostní zprávu pro samosprávu města Lom v teritoriu OO
Policie ČR Litvínov za listopad.
Individuální výstavba – Lom východ. Město Lom v rámci projektů „Revitalizace území
odstranění ekologických škod, 15 miliard“, podalo žádost o zasíťování pozemků č. 235/2,
310/4, 250/2 a 250/4 v k. ú. Lom u Mostu pro výstavbu rodinných domů a výstavbu přístupové
komunikace. Jednalo se o projekt „Individuální výstavba Lom – východ“. Projekt nebyl ale
zařazen mezi prioritní stavby, byl zařazen do seznamu č. II. Radní nedoporučili Zastupitelstvu
města Lom uvedené parcely prodat a to z důvodu ponechání pozemků pro potřeby města
Lom. V současné době je zadán geometrický plán pro zajištění dělení pozemků dle skutečné
výměry plochy pro stavbu rodinných domů.
Celkové náklady v plynových kotelnách. Celkové vyčerpané náklady k „Zajištění přípravy
zařízení v plynových kotelnách pro topnou sezónu 2018 – 2019“ jsou o cca 4 % nižší, než
uvádělo Rozpočtové opatření č. 32/ 2018.
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací za rok 2018. V roce 2018 bylo
vyřízeno 9 podání od občanů. Nebyla podána žádná stížnost dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti správnímu orgánu a jím
řízených organizací. Taktéž nebyla podána žádná petice.

Za aktualizaci odpovídá: Miroslav Mertl – DPO, kancelář starostky města Lom
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