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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření v celkové výši
29.000.000,00 Kč - uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí
schválených usnesením č. 194/21 ze dne 16. 12. 2021 „Investiční plán města Žatce na rok 2022 návrh“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901

- 29.000.000,00 Kč (IF)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 664

+ 14.500.000,00 Kč (ul. Ostrov)

Výdaje: 710-2212-5171 org. 6691

+ 14.500.000,00 Kč (ul. Volyňských Čechů)
O: Ing. Renata Sedláková
T: 23. 09. 2022

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 638/22 ze dne 28. 09. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Žatce
schválit rozpočtové opatření - uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování
akcí schválených usnesením č. 194/21 ze dne 16. 12. 2021 „Investiční plán města Žatce na rok
2022 - návrh“ v tomto znění:
Oprava zpevněných ploch v ul. Ostrov, Žatec – 14.500.000,00 Kč (org. 664).
Jedná se o opravu stávajících zpevněných ploch v ul. Ostrov, spočívající ve výměně povrchů.
Součástí oprav bude odstranění stávajícího mobiliáře v místě stavby - jedná se o zastaralé herní
prvky pro děti, šušáky na prádlo a klepače na koberce. Vzhledem k návrhu nového řešení je nutné
kácení vzrostlé zeleně, jedná se celkem o 7 vzrostlých stromů kolidujících se stavbou (součástí
nového návrhu je pak náhradní výsadba). V místě vyšlapaných cest v zeleni jsou navrženy
kamenné stezky - volně ložené kameny. Součástí návrhu jsou kontejnerová stání s modulovými
přístřešky a polopodzemní kontejnery na separovaný odpad. U prostoru garáží dojde k vybudování
parkovacího zálivu v místě stávající zeleně. Součástí oprav je také výměna a doplnění veřejného
osvětlení. Na akci je vydáno stavební povolení a v současné době pobíhá výběrové řízení na
zhotovitele.

Rekonstrukce ul. Volyňských Čechů a Karla IV, Žatec – 14.500.000,00 Kč (org. 627).
Jedná se o rekonstrukci části ul. Volyňských Čechů a ul. Karla IV. v Žatci. Rozsah rekonstrukce
v ul. Volyňských Čechů začíná pod kruhovým objezdem v ul. Komenského alej po napojení na ul.
Karla IV., ul. Karla IV je pak součástí rekonstrukce po křižovatku s ul. Nákladní.
Rekonstrukce spočívá ve výměně konstrukcí a povrchů jednotlivých zpevněných ploch s tím, že
stávající materiály resp. kamenná dlažba a žulové obrubníky budou zachovány a využity v novém
stavu, rovněž dojde k novému šířkovému uspořádání uličního prostoru stavby, především pak před
budovou České pošty s.p., kde dojde ke zrušení nevyhovujících parkovacích stání se šikmým
řazením na podélná parkovací stání a k novému šířkovém uspořádání vozovky a lemujících
chodníků za účelem zlepšení průjezdnosti ul. Volyňských Čechů. V ul. Karla IV. dojde rovněž
k výměně konstrukcí jednotlivých zpevněných ploch a k vybudování parkovacího pruhu podél
ul. Karla IV., a to na protilehlé straně, kde se již parkovací pruh nachází.
Stav IF ke dni 30.8. 2022 činí 7.937.000 Kč. Na jednání ZM dne 8.9. 2022 bude ještě stav IF
navýšen dle aktuálních finančních potřeb (úvěrování akce "papírny" a "klášter").

