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Vážení čtenáři, vzhledem
k úsporným opatřením rozhodlo
zastupitelstvo města Žatce o vydávání tohoto periodika v roce 2010
jednou za 14 dní. Název zůstává
stejný, protože takto je zaregistrován u Ministerstva kultury ČR.
Děkujeme za pochopení.

Policie ČR informuje

Sváteční atmosféra
v Žatci v bílém

Po dlouhé době jsme prožili vánoční
a novoroční svátky v bílém závoji sněhu.
I když to vypadalo, že svátky budou na
blátě, přesto nás počasí mile překvapilo
a alespoň trochu sněhu k naší radosti napadlo, což k vánocům nerozlučně patří.
Vážení čtenáři, do nového roku vám
všem přeji hlavně mnoho zdraví, štěstí,
lásky, spokojenosti, pracovních i životních úspěchů , tolerance a více radosti
v denodenním koloběhu všedních dní.
Zároveň Vám děkuji za příspěvky
a články, které posíláte a těším se na
další spolupráci v roce 2010.
Vladimíra Stejskalová

Mimořádný úřední den

Dne 09.01.2010 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový
odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Reakce na článek
M. Legutka:

V článku zmíněná skupina stran
a uskupení měla ve svých volebních
programech podporu a zachování zdravotnictví a jeho rozsahu v městě Žatci. Je
tedy zákonitě vedena snahou plnit sliby,
které dala občanům, a z toho důvodu
hlasuje tak, jak hlasuje. Zastupitelé za
ČSSD, KSČM a nezávislé.

Vážení spoluobčané,
Zamlžený Silvestr loňského roku
máme již úspěšně za sebou a přišel čas
na každoroční souhrn všeho podstatného, co se v minulém roce ve městě Žatci
událo a toho důležitého, co nás v nastávajícím roce čeká. V něm Vám všem ještě
s malým zpožděním opět přeji naplnění
Vašich přání a úspěšný osobní život, ale
zároveň našemu městu zvládnutí všech
dlouho a pečlivě připravovaných akcí
a záměrů. Jsem přesvědčen, že k tomu
má Žatec všechny předpoklady a že
těchto cílů lze dosáhnout.
Obyvatelstvo
V první části tohoto souhrnu bych se

chtěl věnovat číslům o nás, obyvatelích
města. I když ještě nejsou celková čísla
zcela kompletní, lze už nyní konstatovat,
že nás žije ve městě přibližně stejný počet
jako loni (leden 09 – 19.244 a leden 10
– 19.238). V žatecké porodnici přišlo na
svět za minulý rok 341 žatečáků, ale celkově si naše město zvolilo jako místo pro
narození svého potomka 586 maminek.
Noví občané města byli slavnostně přivítáni na půdě radnice při celkem sedmi
oficiálních obřadech. Oproti tomu jsme
se museli smířit s věčným odchodem celkem 336ti našich spoluobčanů a rodinných příslušníků. Počet sňatků dosáhl na

číslo 93 + 1 v blízkých Žíželicích. Mohli
jsme také s velkým potěšením zaznamenat i čtyři zlaté svatby a společně poblahopřát i k překročení sta let věku.
Městský úřad
Práce úředníků a vedení města na
žatecké radnici byla ve znamení úsilí
o zlepšování služeb pro všechny obyvatele. S tím souvisí snaha zvyšovat její
kvalitu. Ta se ovšem neobejde bez ochoty
k inovativním řešením a snahy vyrovnat
se s novými technologickými trendy.
Tématem roku 09 bylo jednoznačně
zavedení datových schránek ve veřejné
správě.
Dokončení na straně 2

JAK DLOUHO BUDOU OBČANÉ ŽATCE PLATIT
ZA NEMOCNICI A JEJÍ HOSPODAŘENÍ ?

Žatecká veřejnost je už dlouhou ce a většinou to skončí nějakou dotací
dobu vtahována do problémů špatně v řádech milionů, převodem majetku
hospodařící Nemocnice Žatec o.p.s. nebo alespoň půjčkou z kasy města.
Zatímco okolní města, jako např. Pak samozřejmě nemáme na ony
Louny, Podbořany, nebo Kadaň řeší, chodníky, opravy budov, stavbu koukde budou opravovat chodníky, kde paliště, apod. ODS zastává názor, že
Silvestr očima záchranářů vytvoří nové podmínky pro bydlení, ze společných peněz našeho města se
Dvě skupiny žateckých dobrovolných kde opraví jakou nemovitost, v Žatci mají podporovat projekty nebo počiny
záchranářů zajišťovalo zdravotnický do- se takřka každé jednání zastupitelstva sloužící VŠEM. Přesto jsou všechny
zor během silvestrovských oslav na ža- probírá špatná situace NAŠÍ nemocni- návrhy ODS neustále zametány pod
teckém náměstí Svobody. Před půlnocí
byly ošetřeny dvě osoby s nezávažnými
potížemi. Nejprve muž, kterému napadal do očí prach z rachejtlí, poté mladík
s řeznou rankou na ruce.
Deset minut po půlnoci obdrželi záchranáři od zdravotnického operačního Žatec – Nejvyšší správní soud na základě žaloby města Žatce zrušil rozsudky
střediska ZZS Ústeckého kraje výzvu, že Krajského soudu v Ústí nad Labem, podle kterých mělo město Žatec uhradit
u vyústění třídy Obránců míru na nám. vysokou sankci za údajné porušení rozpočtové kázně. K tomu mělo dojít v souSvobody byl sražen chodec. Přihlížející vislosti s použitím státní dotace na obnovu fasády muzea K.A.Polánka a na
na místě události oznámili záchranářům, cyklotrasy kolem Ohře. Projekty se realizovaly v letech 2001 až 2004.
že byl stejným autem sražen ještě další
Podle Finančního úřadu v Lounech tím krajského soudu kasační stížnosti
chodec u bývalého kina Lučan. Byla tedy město Žatec pochybilo, když dotace ne- k Nejvyššímu správnímu soudu ČR.
povolána i druhá skupina dobrovolných využilo ve smluvně ujednaném termínu.
Hlavním argumentem města je fakt, že
záchranářů a zdravotnické operační stře- Město sice podle něj požádalo o prodlou- účel dotace byl naplněn, což konstatodisko zároveň vyslalo na místo lékařskou žení termínu dokončení, nicméně až val i poskytovatel dotace (ve zmíněných
posádku záchranné služby. První muž poté, co původně sjednaný termín pro- dvou případech to bylo ministerstvo pro
byl při vědomí, s krvácivým poraněním běhl. Na základě toho rozhodl Finanční místní rozvoj), a to ve lhůtách, jež mihlavy stěžující si na bolesti zad. Záchra- úřad v Lounech o tom, že město má kvůli nisterstvo samo městu Žatec stanovilo.
náři jej fixovali ve vakuové matraci a po porušení rozpočtové kázně odvést státu Podmínky dotace stanovilo právě miniscelkovém vyšetření a následné kontrole dohromady 1,6 milionu korun.
terstvo, a z tohoto titulu bylo i oprávněno
lékařem ZZS jej převezli na chirurgii
Město s rozhodnutím nesouhlasilo podmínky poskytování dotací měnit. To
v Žatci. Druhý muž utrpěl poranění a prostřednictvím svého právního se vydáním rozhodnutí o prodloužení
hlavy a dolní končetiny. Toho záchra- zástupce Mgr. Jana Křivánka podalo termínu stalo. Jak nyní konstatoval
náři předali lékařské posádce, která jej 2 žaloby ke Krajskému soudu v Ústí Nejvyšší správní soud ČR, pokud se
po ošetření též převezla na chirurgické nad Labem; ten dal finančnímu úřadu město Žatec pohybovalo v ministeroddělení.
Slavomil Jurnečka, DiS. za pravdu. Právní zástupce po dohodě stvem vytvořených podmínkách, nelze
ředitel sdružení s vedením města podal proti rozhodnu- mu to přičítat k tíži a nemohlo tedy ani

stůl a podle hlasování v zastupitelstvu
za poslední 3 roky, situaci v nemocnici
drží „pevně v rukou“ koalice KSČM,
ČSSD a nezávislých. A my se ptáme:
„Proč těmto zastupitelům tento katastrofální stav vyhovuje? Proč už se konečně nezačne něco řešit a přestane se
veřejnost „oblbovat“ prázdnými řečmi
bez hmatatelného výsledku?“
rada MS ODS Žatec

Město odmítá hradit sankci, Nejvyšší správní
Soud zrušil rozsudky krajského soudu

dojít k porušení rozpočtové kázně.
Nejvyššímu správnímu soudu tedy
žalobce (město) navrhl, aby rozsudky
zrušil a vrátil je krajskému soudu k dalšímu řízení. “Nejvyšší správní soud
přezkoumal důvody kasačních stížností
v mezích jejich rozsahu a uplatněných
důvodů a dospěl k závěru, že jsou zcela
důvodné. Z těchto důvodů napadené
rozsudky krajského soudu zrušil a vrátil
krajskému soudu k dalšímu řízení s vyslovením právního názoru, že Město
Žatec neporušilo podmínky rozpočtové
kázně.“, uvedl Mgr. Jan Křivánek.
Město Žatec v mezidobí požádalo
Ministerstvo financí ČR o případné
prominutí zpětné platby daně a jejího příslušenství z důvodu, že finanční dotace
byly využity řádně a účelně. Ministerstvo
financí ČR této žádosti po vyhodnocení
správnosti využití poskytnutých dotací
vyhovělo.
(kas)

První smrtelná nehoda roku 2010 se
stala u Žatce
K první dopravní nehodě, která si v letošním roce vyžádala lidský život došlo dnes
(4. 1.), krátce před osmou hodinou ráno.
Na nechráněném železničním přejezdu účelové komunikace, který není vybaven světelným ani zvukovým výstražným zařízením,
mezi obcí Libočany a západním nádražím
v Žatci se střetl osobní vlak s osobním
motorovým vozidlem. Vlak s několika desítkami cestujících jel ve směru od Plzně
na Most, když mu dráhu zkřížil osobní vůz
zn. Kia Rio řízený ženou do čtyřiceti let. Ta
při střetu vypadla z auta, ale její, o několik
let starší spolujezdec, zůstal zaklíněný
ve vozidle a při nehodě na místě zemřel.
Těžce zraněná řidička byla přepravena
do nemocnice. Příčina a okolnosti této
tragické nehody jsou předmětem dalšího
šetření. Celková škoda byla odhadnuta na
250 000 Kč.
Vloupání do koupaliště v Žatci
Tři obvinění z Žatecka si převzali usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160/1
trestního řádu pro trestný čin „Krádeže“,
kterého se dopustili tím, že v době od 25.
12. do 28. 12. 2009 se společně vloupali
do objektu koupaliště v Žatci a to tak, že
vypáčili vchodové dveře a vlezli do objektu,
kde následně z kuchyňky odcizili rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, mobilní
telefon, rádio a pět beden s prázdnými
lahvemi od piva. Dále v objektu rozbili
skleněnou výplň okna, které vede do
masážního salónu a vypáčili automat na
nápoje a cukrovinky. Způsobená škoda
byla vyčíslena na 6 700 Kč.
Vloupání v Žatci
Dva obvinění z Žatecka si převzali usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160/1
trestního řádu pro trestný čin „Krádeže“,
kterého se dopustili tím, že v době od 24.
12. do 27. 12. 2009 v Žatci, v ulici Libočanská Cesta, se společně vloupali do objektu
Podkrušnohorské lesy a rekultivace s. r. o.
a to tak, že přelezli vstupní branku do
areálu, následně vypáčili okno u objektu
a tímto oknem vlezli dovnitř objektu. Pak
na chodbě, která se nacházela za oknem,
vylištovali skleněnou výplň dveří, čímž se
jim podařilo vniknout do místnosti, kde
se nacházely benzínové sekačky, odkud
odcizili pět křovinořezů. Dále se vloupali
do objektu opravárenské dílny a to tak, že
vytlačili okno u jedné z místností objektu,
kterým vlezli dovnitř, kde vypáčili dveře
do dílny. V dílně pak odcizili tři uhlové
brusky, dvě příklepové vrtačky, motorovou
pilu a elektrickou pilu. Celková škoda byla
vyčíslena na 90 490 Kč.
Vloupání do vozidel
V době od 27. 12. do 28. 12. 2009
dosud neznámý pachatel překonal oplocení pozemku autobazaru v Žatci, ulice
Osvoboditelů, kde následně nezjištěným
způsobem rozbil přední pravé boční okno
u vozidla Renault Kango, ze kterého odcizil
originální autorádio RENAULT, poškodil
páčku na otevírání dveří u spolujezdce
a elektroinstalaci. Dále rozbil přední pravé boční okénko u vozidla Ford Mondeo,
kde odcizil originální autorádio FORD,
vytrhl středový panel a ulomil přihrádku
u spolujezdce. Dále rozbil přední pravé
boční okno u vozidla Peugeot 206, kde
odcizil originální autorádio, poškodil
elektroinstalaci. Dále rozbil levé přední
boční okénko u vozidla Renault Laguna,
kde odcizil originální autorádio Renault
s navigací, poškodil elektroinstalaci a odcizil startovací kartu od vozidla. Dále rozbil
pravé přední boční okno u vozidla Chrysler
PT Cruiser, kde odcizil originální autorádio Chrysler a poškodil elektroinstalaci.
Dále rozbil obě dvě přední boční okna
u vozidla Renault Twingo, kde odcizil originální autorádio Renault a poškodil elektroinstalaci vozidla. Dále poškodil přední
levou skleněnou výplň u vozidla Renault
Scenic RX4, kterou nerozbil. Způsobená
škoda byla vyčíslena na 227 000 Kč.(pčr)
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Vážení spoluobčané,
Pokračování ze strany 1
Do ostrého provozu datových schránek se Městský úřad Žatec zapojil od
16.10.2009. Aktivace DS i následný
provoz se obešly bez vážnějších problémů především proto, že jsme s dostatečným předstihem připravovali a testovali
napojení datových schránek na stávající
elektronickou spisovou službu. Zejména
díky závěrečnému náročnému několikatýdennímu testovacímu provozu za
účasti všech úředníků jsme mohli většinu z celé řady komplikací odstranit již
v předstihu. V souvislosti s přechodem
na datové schránky byly úředníci, kteří
mají právo podepisovat rozhodnutí,
vybaveni elektronickým podpisem, aby
mohla být tato rozhodnutí vydávána
i elektronicky. Do systému datových
schránek postupně napojujeme i jiné
agendy, které nemají přímý přístup do
spisové služby. Prozatím bylo datovou
schránkou přijato 736 podání a vypraveno 2071 podání.
Z nových způsobů informování občanů se osvědčilo zejména odesílání SMS
zpráv občanům (328) a zejména praxe
pracovních sobot na úřadě. V těchto
sobotách se dostavilo celkem 919 občanů, když nejvíce jich bylo obslouženo na
úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů a to 199, což činí 21,65% z celkového počtu obsloužených občanů na
odboru vnitřních věcí. Na tomto úseku
se jednalo převážně o záležitosti, které
se týkají cestovních dokladů. Dále byl
velmi vysoký zájem o služby turistického informačního centra. Toto centrum
navštívilo cca 10000 návštěvníků. Jednalo se převážně o skupinové prohlídky
v letním období. Dále byl zvýšený zájem
o výpisy z Czech POINTu a agendu vidimace a legalizace.
Další službou, tentokráte dostupnou na webových stránkách města, je
„Vzdělávací portál města Žatec“, který
slouží ke vzdělávání našich úředníků,
městských organizací, ale i úředníků
obcí, které spadají pod působnost
správního obvodu (ORP) Žatec. Navíc
tuto službu ale mohou používat i obyvatelé Žatce spolu se všemi obyvateli
ORP, a to vše bezplatně! Jedná se totiž
o tzv.pilotní projekt, se kterým žatecký
úřad přichází v rámci působnosti ORP
jako první a bude se jeden rok ověřovat
jeho životaschopnost.
Na závěr jsem si nechal ještě jedno
čerstvé ocenění, které je další inovací
i službou pro občany zároveň. Jedná se
o „Cenu Ministerstva vnitra za inovaci
ve veřejné správě v roce 2009“ udělenou
ministrem vnitra Martinem Pecinou za
projekt „Helpdesk v odpadovém hospodářství města“, jehož služby jsou dostupné taktéž na webových stránkách
města. Toto ocenění bude slavnostně
předáno v únoru tohoto roku do rukou
tajemnice úřadu.
Rozvoj cestovního ruchu
Královské město Žatec má rozhodně
co turistům nabídnout. Již od roku 2001
je Žatec prostřednictvím Turistického infocentra MěÚ (TIC) prezentován na domácím i zahraničním trhu pod mottem:
historie-chmel-pivo-atmosféra. Všechny
tyto atributy dotvářejí jedinečnost města
i regionu, který zatím stále nepatří k nejnavštěvovanějším tradičním cílům v ČR,
ale rozhodně již nabízí ucelené produkty
cestovního ruchu, které návštěvníky lákají. Novinkou pro rok 2009 byla možnost zakoupení 3K karty, která opravňuje držitele k návštěvě více než 30 turistických cílů v regionu zdarma a umožňuje
čerpat další slevy. V Žatci lze za pomoci
3K karty navštívit radniční věž, Chmelařské a Regionální muzeum a Křížovu
vilu. Dalšími atraktivními turistickými
cíly ve městě jsou Žatecký pivovar,
Chrám Nanebevzetí Panny Marie, nebo
Muzeum Homolupulů. V polovině roku
2010 budou zpřístupněny atraktivní objekty Chrámu Chmele a Piva- vyhlídková
věž, expozice v bývalém skladu chmele
a dále pak minipivovar s restaurací. Celá
Zóna technických památek chmelařství
je navíc kandidátem pro zařazení na
listinu UNESCO.
V roce 2009 zajistilo TIC Žatec informace a služby pro cca 10 000 návštěvníků, servis mnoha dalším zájemcům byl
poskytnut také telefonicky, e-mailem,
nebo poštou. Z celkového počtu zájemců o turistické informace v našem městě
tvoří asi 75% Češi, z cizinců převládají
hlavně Němci, Holanďané, Slováci, dále
Rusové, Belgičané, Poláci, ale také turisté z USA, Austrálie a Japonska. V celorepublikové anketě Deníku ohodnotili
návštěvníci TIC Žatec jako nejlepší infocentrum Ústeckého kraje. Tradičně vy-

Žatecký
týdeník

sokou úroveň měly podle zúčastněných
v roce 2009 také akce spolupořádané
městem jako jsou: Velikonoční trhy,
Chmelfest, Dočesná, Adventní týden
a nově i letní oživení náměstí Žateckým
kulturním létem.
Sociální služby
V sociální oblasti se daří velmi dobře
naplňovat Komunitní plán města Žatce, který stanovuje strategii v oblasti
sociální, zdravotní a volnočasové. Z 26
cílů rozpracovaných do 60 opatření je
17 opatření (28%) splněno (mezi nimi
např. Mateřské centrum, Nízkoprahové
zařízení pro mládež, stacionář v Libočanech, azylový dům pro muže, zřízení
samostatné funkce manažera prevence
kriminality a v neposlední řadě vyčlenění samostatného dotačního titulu
z rozpočtu města).
Dalších 22 opatření (36%) je rozpracováno (opět příklady: Domov se zvl.
režimem v Žatci, vzdělávací akce pro
seniory, podpora pečovatelské službě
a osobní asistenci, podpora domácí
hospicové péče).
Vedle Komunitního plánu je třeba
v sociální oblasti ještě zmínit od 1.1.
2009 úspěšně organizovanou Veřejnou
službu, která každý měsíc pracemi pro
město zaměstnává kolem padesáti příjemců sociálních dávek. Tito jedinci tak
dosáhnou toho, že se jim za tuto práci
nejen dávky nesníží na minimum, ale
mohou si i několik set korun přivydělat navíc. Je to spravedlivý motivující
systém, který Žatec spustil před rokem
jako jeden z prvních úřadů a stal se tak
vzorem pro mnoho dalších měst v průběhu minulého roku.
Činnost městské policie
Pokud bych měl výčet aktivit začít
tím závažnějším, tak v roce 2009 bylo
městskou policií zajištěno a předáno
Policii ČR 33 pachatelů trestných činů
a zároveň předáno PČR 11 podezřelých
ze spáchání trestného činu. Dále bylo
zjištěno a řešeno 1208 přestupků ve
veřejném pořádku a 2648 přestupků
v dopravě. Z hlediska hlavní kontrolní
činnosti bylo provedeno 10830 kontrol
a příslušníci také asistovali MěÚ, PČR,
RZS a jiným složkám při 122 akcích.
Městu policie pomáhala také při zajištění celkem 30 kulturních a společenských
akcích. Nedílnou součástí práce policie
je také služba v informovanosti občanů
při nahodilých událostech (náledí, havárie, poruchy atd.). Takové informace
byly podány občanům celkem ve 966
případech.
Rozpočet města
V minulém roce se rozpočet musel
potýkat s řadou negativních jevů vyvolaných hlavně celosvětovou krizí a jejími dopady na rozpočet státní, rozpočty
podnikatelské i soukromé. Projevily se
tak výpadky z nevybraných daní i z nerealizovaného prodeje majetku města.
Změnou bylo také to, že od 1. dubna
2009 je město plátcem DPH. Propad
oproti očekávání dosáhl v loňské bilanci
přes 50 milionů, který jsme museli sanovat z rezerv, které byly za tímto účelem
s předstihem vytvořeny, dále některými
dotacemi a opatřeními na straně příjmů.
Celkem jsme však museli ponížit výdaje
o cca 32 mil. Přesná celková čísla v tuto
dobu ještě sice nejsou na světě, ale již
dnes můžeme říci, že město i přes tyto
problémy skončí s kladným hospodářským výsledkem. Situace tak dopadla
ještě slušně pouze díky tomu, že jsme
koncem roku 2008 zvolili opatrnější
přístup a vyčlenili si kromě již vytvořených rezerv ještě další ve výši 8 mil
na propad daní a vytvořili si tak určitý
„polštář“, díky kterému není dnes dopad
pro Žatec tak tvrdý.
Dovolte mi malou odbočku. Z návrhu státního rozpočtu (SR) vyplývá, že
obce i města by v letošním roce měly
hospodařit se schodkem. Není tomu tak
v případě Žatce. Na rok 2010 se podařilo schválit rozpočet opět vyrovnaný.
V posledních letech byl v rozpočtech
obcí vždy vykázán přebytek a oproti SR
se celkový dluh obcí již od roku 2005
prakticky nemění a zůstává na úrovni 80
mld. Srovnáme-li vývoj salda SR, nelze
než dovodit, že obce a města hospodaří
opravdu odpovědně. Většina obcí a mezi
nimi i Žatec si vytvořila určité rezervy,
kde z velké části jde o peníze určené
na spolufinancování projektů podpořených z fondů EU. Nejedná se o peníze,
které by obce mohly a chtěly „projíst“
v běžných výdajích. Čerpání prostředků
ze SR a fondů EU je pro obce a města
zásadní podmínkou pro budování jejich
infrastruktury a celkový rozvoj. To je
asi nejpřesnější shrnutí celkové finančí
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a rozpočtové filozofie, kterou razíme ve
vedení města, a která je dle mého názoru
jedinou rozumnou cestou, jak pokračovat ve vývoji města. Tím vším chci říci,
že město v posledních letech zvýšenou
měrou dbalo na vytvoření velikých rezerv na kofinancování projektů a mělo
by s touto filozofií ještě minimálně do
roku 2013 vydržet. V tento rok budou
totiž ukončeny programy tzv. strukturálních fondů EU a budoucí financování
projektů v členských zemích EU již bude
výhradně formou půjček. V souhrnu
– tak „levné“ peníze už nikdy potom
nebudou k dispozici. Z řečeného tak
vyplývá, že nynější snahou města bude
dotáhnout do realizace ty investiční
akce, které jsou ve fázi buď již realizace,
či ve fázi připravených nebo přislíbených
financí (dotace). To, co bylo zatím jen
v přípravě záměrů, studií a dokumentací
bylo pozastaveno.
Souhrnná čísla rozpočtu pro rok 2009
tedy dávají vyrovnaný rozpočet va výši
569.436.000,- Kč, kde provozní rozpočet má příjmy ve výši 484.846 tisíc
korun a výdaje ve výši 308.606 tisíc
korun. Kapitálový (investiční) rozpočet
má příjmy 34.572 tisíc a výdaje 260.830
tisíc korun. Provozní rozpočet tak dotuje
investiční ve výši 176.258 tisíc s tím, že
bude zapojena část výsledku hospodaření roku 2009 ve výši 50.000tisíc korun.
Dotace a investiční akce
Tato část s rozpočtem města nedílně
souvisí a množství akcí, které se chystají na příští rok je jen výsledkem oné
filozofie, kterou jsem se pokusil nastínit
v předchozí kapitole. Jde výsledek mnohaleté práce úředníků i vedení města
o získání maximálního množství dotačních prostředků, které by jinak město už
nikdy nezískalo. Proto mají tyto akce pro
město takovou prioritu, že i v případě
přechodné insolventnosti města (v řádu
měsíců – budou se vracet peníze z EU
u předfinancovaných projektů) je ochota si na dofinancování půjčit, pokud to
bude opravdu nezbytné.
Zde je bodový seznam akcí:
Akce, u nichž jsou podány žádosti
o podporu ze SFŽP ČR, žádosti byli
akceptovány, ale zatím nemáme Rozhodnutí o dotaci:
 Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektů ZŠ Jižní
ulice 2777, Žatec - celkové výdaje
projektu 23 845 248,- Kč, požadovaná
podpora z OPŽP 10 973 026,- Kč
 Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektů ZŠ Logopedická, Speciálně pedagogická,
pavilon Stříbro č.p. 1254 a areál MŠ
Bratří Čapků 2775, Žatec - celkové
výdaje projektu 16 718 835,- Kč, požadovaná podpora z OPŽP 8 489 597,Kč
 Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu polikliniky
č.p. 2796, ul. Husova, Žatec - celkové výdaje projektu 36 992 236,- Kč,
požadovaná podpora z OPŽP
16 291 564,-Kč
Účelová neinvestiční dotace na rozvoj
infrastruktury obce Město Žatec na zajištění bydlení azylantů na území České
republiky
 získali jsem dotaci ve výši 1 600 000,Kč ( 4 x 400 000,- Kč )
Dotace z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007-2013 tzv. Cíl-Ziel3
 obdrželi jsme dotaci ve výši 15 tis
Euro na spolupráci v propagaci měst
Žatec a Thum.
Revitalizace víceúčelového sportovního
areálu Mládí
 zatím jsme neobdrželi Smlouvu o poskytnutí dotace, 21.12.2009 byly odeslány podklady požadované ve Výzvě
k doložení povinných příloh k podpisu
Smlouvy o poskytnutí dotace
 celkové náklady projektu 41 872 845,Kč, požadovaná výše dotace
24 998 088,- Kč
 výdaje roku 2009: 254 000,-Kč
Regionální muzeum K.A.Polánka, Husova 678, Žatec – oprava krovu a výměna
střešní krytiny
 získaná dotace 1 533 000,-Kč
 celkové výdaje projektu : 2 038 000,Kč
Základní škola Jižní č.p. 2777, Žatec
– zateplení pavilonů, výměna oken
a vstupních dveří st.p.č. 4902, 4903
– Město Žatec, dokončení v roce 2009
 získaná dotace 8 403 000,- Kč
 výdaje roku 2008 : 6 832 000,-Kč,
výdaje roku 2009 : 5 261 000,-Kč
Výstavba domova se zvláštním režimem
v Žatci
 máme Registrační list akce, teprve
po zpracování výběrového řízení na
dodavatele stavby, technický dozor
a autorský dozor a po splnění podmínek přípravy a realizace akce obdrží-
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me Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
výši 56 mil Kč.
 výdaje roku 2009 : 2 244 000 Kč
Chrám Chmele a Piva
 dotace za I. Etapu bude uvolněna po
kontrole Monitorovací zprávy
 výdaje roku 2009 : 73 577 000,- Kč
 v I. etapě (20.4. – 31.11. 2009) se dokončily práce na historickém skladu,
stavebním objektu rozhledny, proluce
Chmelařského muzea, inženýrských
sítích a přeložkách, rekonstrukci historických komunikací.
 ve II. a III. etapě pro rok 2010 (od
1.11.09 - 15.7.10 - 31.12.10) bude
práce pokračovat na revitalizaci budov
(zázemí) pro restauraci a minipivovar,
severním dvoru, komunikacích a osazení atypického výtahu do rozhledny,
poslední fází bude rekonstrukce Jižní
zahrady pro děti, renovace klášterní
zahrady a revitalizace renesanční
sladovny čp.356.
Výstavba I. etapy letního koupaliště
 Investiční akce připravovaná bez účasti dotačních prostředků
 celkový náklad na I. etapu cca 100
- 130 mil (dle výsledku výběrového
řízení)
 předpokládaný časový harmonogram
leden – dokončení územního řízení,
žádost o stavební povolení, výběr
zadavatele výběrového řízení (VŘ)
a vlastní VŘ.
únor – zákonné lhůty
březen (2.pol.) – vyhodnocení a podpis smlouvys dodavatelem, zahájení
prací
duben až srpen – stavba (dle harmonogramu dokončení vítěze VŘ)
Zkapacitnění kanalizačního řádu v oblasti pod Střelnicí (směrem k ČOV
a řece)
 tato stavba je zajištěna bez finanční
účasti města – investorem bude SVS
(Severoč. vodárenská spol.)
 termín zahájení – jaro 2010
 předpokládaný náklad cca 60 mil Kč.
Dokončení projektu „Rekonstrukce
tepelného hospodářství města Žatce“
v Žatecké teplárenské a.s.
 projekt je financován výhradně v režii
městské a.s.
 rozsah nákladů je 300 mil Kč.
 zahájeno v březnu 2009 – plánované
dokončení v červenci 2010

Samostatnou kapitolou k diskuzi je
pro město Žatecká nemocnice o.p.s.
Její udržitelnost v podmínkách financování českého zdravotnictví je pro město
zatím stále větší zátěží a v minulém roce
již byla dotována částkou 20 mil jen na
provozní účely. Jsem osobně také pro zachování tohoto zdravotnického zařízení
ve městě, nejsem si však jist způsobem,
jakým je tato existence finančně zajištěna (tj. dotacemi z komunálních peněz).
Existují i jiné úspěšně provozované formy. Nicméně diskuse v zastupitelstvu
zatím směřuje k názoru nadále nemocnici takto financovat a já to samozřejmě respektuji. Musím však na druhou
stranu konstatovat, že pokud se bude
takovýmto způsobem i nadále sanovat
ztráta v hospodaření nemocnice, nelze
se v budoucnu vyhnout omezení na
dříve plánovaných investicích města,
což se promítne buďto do nerealizace
nových městských zařízení, nebo oprav
komunikací, či veřejných budov. To je
odpovědnost ale každého zastupitele
a bude muset takovou prioritu při
každé příležitosti náležitě zdůvodnit.
Bude s tím muset počítat každý obyvatel města, protože peníze jsou vždy jen
jedny a každoroční dotace ve výši cca 20
mil korun musí být někde znát. Bude to
ale kalkulovaná cena za vyšší poptávku
po sociální a zdravotní službě v režii
města a v podmínkách systému úhrad
za zdravotní péči v naší zemi.
Na závěr nemohu nezmínit v krátkosti
práci, která nás bude čekat v souvislosti s volebním rokem 2010. Město Žatec
čekají volby do Poslanecké sněmovny
a na podzim i ty komunální. Věřím že
i v tomto roce se díky přesné a trpělivé
práci úředníků a členů ve volebních
komisích město dočká bezproblémového průběhu těchto významných voleb
a dočká se tak opět i uznání a pochvaly
za bezchybný průběh, jak se již dvakrát
v minulých volbách stalo.
Věřím, že pro Vás bude nastávající rok
úspěšný a že společně v Žatci zažijeme
rok, který bude důstojným vyvrcholením, se znatelným a viditelným přínosem pro město a lidi v něm, jednoho
ukončeného volebního cyklu.
Mgr. Erich Knoblauch
starosta města

Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem Žatec vyhlašují

ZÁ P I S

do prvního ročníku základní školy pro školní rok
2010 – 2011 který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 3. února 2010 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 4. února 2010 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2004 včetně, v těchto školních obvodech:

OBVOD I. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, Petra Bezruče 2000, Žatec
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova, Fibichova,
Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí, Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze Žatce, Josefa Hory, Klostermannova, Leoše Janáčka, Loučka, Lounská,
Moskevská, Mostecká, Na Astře, Nákladní, náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů,
Petra Bezruče, Podměstí, Preslova, Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova,
Staňkovická, Starý vrch, Stroupečská, U Oharky, V Zahradách, Zbyslavova, Žižkova,
Žižkovo náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.

OBVOD II. ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, Komenského alej 749, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7, 2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 2152-3, 2316, 227080, 2281-2, 2277-80, Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9, Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova, Husova – č.p. 982, 2023, 2248-52, 2643-8, 1985,
Jakubská, Jaroslava Vrchlického, J. K. Tyla, Jiřího Wolkera, K Perči, Kapitána Jaroše,
Karla Hynka Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva
Tolstého, Masarykova, Na Výsluní, náměstí Kruhové, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého, Nezvalova, Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč, Politických vězňů,
Pražská, Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, třída
Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka, Volyňských Čechů
- mimo č.p. uvedená v obvodě IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves.

OBVOD III. ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, nám. 28. října 1019, Žatec
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické, Bílý vrch,
Čelakovského, Dlouhá, Dvořákova, Francouzská, Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa, Jungmannova, Kadaňská, Karla
IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská, Nádražní schody, náměstí 28. října, náměstí
Svobody, Nerudovo náměstí, Oblouková, Plzeňská, Pod Střelnicí, Pod Známkovnou,
Poděbradova, Příkrá, třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo náměstí, Svatováclavská, Třebízského, U Hřiště, U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova.
Místní část: Trnovany.

OBVOD IV. ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Místo zápisu: ZŠ, Jižní 2777, Žatec
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo č.p. uvedená
v obvodě II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova – mimo č.p. uvedená
v obvodě II., Jabloňová, Javorová, Jižní, Lípová, Malínská, Mládežnická, Na Macerce,
Pekárenská, Písečná, Růžová, Stavbařů, Volyňských Čechů – č.p. 2730-36.
Místní část: Bezděkov.
Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola logopedická Základní škola praktická, speciální a logopedická,
Lidická 1254, Žatec
Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro
vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní. Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu
školní docházky do 1. ročníku do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí
znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI K ZÁPISU, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

LEDEN 2010
12.1. Úterý

12.1. Úterý

PAVEL NOVÁK – DOKTORA SE NEBOJÍME

8:30, 10:00

Pořad zaměřený na zdraví a správné životní návyky. Zdůrazňuje důležitou
roli sportu v životě člověka. Je také malým putováním po světě a říší zvířat.
Děti se dovědí o zásadách zdravého životního stylu a zdravé výživy. Zopakují
si některé dětské říkanky. Vědomostně se tento výchovný pořad zaměřuje také
na svět zvířat a putování za nimi po různých koutech světa. Zavítají do Indie,
Itálie, Japonska. Naučí se tančit tanec Hulahu. Pořad je opět proložen příběhy a vyprávěními a je bohatě kostýmován. Procvičují se rytmické a melodické
dovednosti dětí, které jsou neustále zapojovány do průběhu koncertu.
Mimo předplatné. Pro děti. Vstupné: 40,- Kč

n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Písečná 750.000,
3+1, garáž, zahrada,
Osvoboditelů, 850 000 Kč
OV 4+1, Malínská, cihla
nutná rekonstrukce, 850 000 Kč
RD Dolánky u Podbořan,
K bydlení i rekreaci,
1 500 000.
www.re-max.cz/marcelaondrusova
M: 605 523 172

n Květinářství ARKÁNA, nově otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové,
cigaretové květiny na objednání. Hrnkové a řezané květiny pro každou příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po
celý týden, včetně víkendů 10% sleva.
PAVEL NOVÁK & JAROSLAV WYKRENT - VYZNÁNÍ
19:30
Vzpomínkový pořad s Pavlem Novákem ml. a kapelou Family Pavla Nováka. Otevírací doba: po-ne 8.00– 18.00
Přijjďte si připomenout nezapomenutelné hity – Pihovatá dívka, Malinká, hod. Nákup nad 300 Kč dárek.
Nádherná láska, Vyznání, Chci zapomenout, Asi, Georgia, Podivný spáč
a řadu dalších. Písničky jsou proložené vzpomínkami, Pavlovou poezií. Pavel
mladší zde tlumočí jeho životní postoje a názory. Během představení jsou na
velkoplošné projekci promítány fotografie mapující život i hudební kariéru
Pavla Nováka. Hostem večera bude zpěvák, textař, básník a Pavlův dlouholetý
přítel Jaroslav Wykrent. V jeho bloku tak můžete znovu slyšet písničky Agnes,
Pentle růžová, Slunečnice, Copatá.Svým nezaměnitelným smyslem pro humor
a svou poezií Vás pan Wykrent přesvědčí, že je také skvělý bavič.
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Humor
Vstupné: 150,-

13.1. Středa

PAVEL NOVÁK – DOKTORA SE NEBOJÍME, CO JE TO PÍSNIČKA 8:30, 10:00

18.1. Pondělí

Vasilij Sigarev - DETEKTOR LŽI

Změna
programu!

Mimo předplatné, Pro školy. Vstupné: 40,-Kč

19:30

Komedie o škodlivosti pravdy. Aby se Naděžda Petrovna dozvěděla, kde její
manžel schoval peníze, pozve domů hypnotizéra. Manžel Boris však kromě
doznání ohledně ukrytých peněz sdělí v „transu“ svá hluboce osobní tajemství:
kde skutečně sloužil jako voják, kolik peněz věnoval své choti na novou sukni,
kolikrát jí byl v životě nevěrný.Nečekaný zvrat nastane v okamžiku, kdy se Boris
probere z hypnózy a uvidí svou ženu v náručí hypnotizéra. V záchvatu žárlivosti
pak přinutí hosta, aby zhypnotizoval také ji.Ve srovnání s tajemstvím Naděždy
jsou však Borisovy lži lehoučké jako dětské hříchy. Tragickému rozuzlení musí
zabránit sám host jediným možným krokem...
Režie: Nikolaj Penev, dramaturgie: Magdalena Frydrychová. Hrají: Zdeněk
Velen, Lenka Zbranková, Jaroslav Slánský
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra – komedie
Vstupné: I.místa 180,- II.místa 170,- III.místa 160,-

20.1. Středa

O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY

21.1. Čtvrtek

OBUŠKU Z PYTLE VEN

10:00, 14:00

Výpravný pohádkový muzikál na motivy pohádky Elišky Krásnohorské. Zahrají
herci Divadla na roztrhání z Prahy.
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné. Pro děti. Vstupné: 35,-Kč

9:00

Klasická pohádka na motivy K.J.Erbena. Co svět světem stojí, někteří lidé touží
jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na
něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou
si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro
dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
Hrají: Jiří Krejčí, Mário Kubec, Julie Jurištová, Milena Soukupová, Dana
Pražáková, Jiří Hána, Radovan Snítil, Milan Duchek, Rafael Pražák
Mimo předatné. Pro školy. Vstupné: 45,-Kč

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
9.1. SOBOTA

Richard Strauss – DER ROSENKAVALIER (Růžový kavalír) 18:45

11.1. Neděle

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

Straussova opera, jejímiž hlavními tématy jsou láska a intriky ve Vídni osmnáctého století, je zamotanou milostnou komedií, která zesměšňuje záletnictví
i lidský cynismus. Dirigent: James Levine. Hrají: Maršálka: Renée Fleming,
Octavian: Susan Graham, Sophie: Christine Schäfer, Italský zpěvák: Eric Cutler,
Faninal: Thomas Allen, Baron Ochs: Kristinn Sigmundsson
Přístupné. Satelitní přenos
Vstupné: 280,MET IN HD

15:00

Warner Bros / Dobrodružný / Fantasy / Mysteriózní / Romantický / Velká
Británie / USA, 2009, 153 min
Harryho šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích je pokažen válkou
mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra v níž náš hrdina s jizvou ve
tvaru blesku na čele buď vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí
do temné minulosti Toma Riddlea a přitom poodhalí příčinu Voldemortovy
nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou a počmáranou učebnici lektvarů patřící tajemnému Princi Dvojí Krve, spoléhá se na kouzla z ní i přes Hermionino
varování stále víc. Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Alan Rickman, Tom Felton,
Přístupné. DVD. Vstupné: 40,-

11.1. Pondělí

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

19:30

16.1. Sobota

Georges Bizet – CARMEN

18:45

CinemArt / Izrael, Německo, Francie / 2010 / komedie
Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Komedie,která
na letošním karlovarském festivalu získala cenu diváků, je určena všem, kteří
bojují s nadváhou, nesnáší diety a mají chuť to změnit. Hlavní pětatřicetiletý
hrdina není dokonalý. Kvůli nadváze je jako kuchař vyhozen z práce i z dietního
programu. Najde si nové místo v japonské restauraci, kde objeví kouzlo zápasu
sumo. Absolvuje tvrdý trénink, konečně začne normálně jíst a připravuje se
s třemi kamarády na prestižní japonskou soutěž. Reprezentovat stát Izrael
v Japonsku ale může jen jeden z nich…
Hrají: Itzik COHEN, Irit KAPLAN, Dvir BENEDEK, Levana FINKELSTEIN,
Alon DAHAN, Shmulik COHEN, Evelin HAGOEL, Togo IGAWA, Yuki IWAMOTO, Ofira RAHAMIM
Přístupné. DVD
Vstupné: 75,Jeden z nejvíce vzrušujících příběhů operní literatury – Carmen. Georgese
Bizeta - je slovy režiséra této nově nastudované inscenace Richarda Eyrea
„o sexu, násilí, rasismu a jejich protipólu – svobodě. Je to jedno z největších
uměleckých děl vůbec. Je smyslné a přitažlivé. A myslím, že by mělo být i šokující.“ El?na Garanča se v roli rafinovaně svůdné cikánky, hrdé a sebevědomé
femme fatale představí ve své kariéře poprvé. Jejím partnerem, zamilovaným
Donem José, bude Roberto Alagna. Vášně tak mistrně Bizetem převedené
do tónů ukazují, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím účinkem
požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat. Dirigent: Yannick Nezet-Séguin,
Režie: Richard Eyre, Micaëla: Barbara Frittoli, Carmen: Elna Garanča, Don
José: Roberto Alagna, Escamillo: Mariusz Kwiecien
Přístupné. Satelitní přenos
Vstupné: 280,MET IN HD

SLEDUJTE www.divadlozatec.cz

31.1.2010

Vybraný vzorek patnáctiletých žáků
Obchodní akademie v Žatci se zúčastnil
na jaře roku 2009 mezinárodního výzkumu PISA, který se zaměřuje na porovnání znalostí a dovedností žáků v oblasti
čtenářské, matematické a přírodovědné
gramotnosti. Ke sběru dat dochází
jednou za tři roky a v každém cyklu se
šetření výrazněji zaměřuje na jednu ze
tří sledovaných oblastí. V letošním roce
jí byla čtenářská gramotnost.
Mezi 45 školami stejného typu (maturitními SOŠ nebo SOU) žáci OA

v Žatci uspěli nejlépe právě v hodnocení čtenářské gramotnosti, když se
umístili na 12. místě, v matematické
gramotnosti byli 16. Na rozdíl od jiných výzkumů toto sledování neklade
důraz na testování školních znalostí,
ale na znalosti a dovednosti, které jsou
důležité pro uplatnění v běžném životě
a na trhu práce.
V prosinci roku 2010 bude zveřejněna
národní zpráva, která porovná výsledky
žáků České republiky s ostatními zúčastněnými zeměmi.

Další povedená akce v Libočanech

Dne 18.12. se na obecním domě v Libočanech konalo shromáždění seniorů
z obce.
Pro příchozí seniory byl připraven proPro příchozí seniory byl připraven
gram ,který obsahoval i podvečerní zpes- program ,který obsahoval i podvečerní
tření. Libočanské hasičky si připravili zpestření. Libočanské hasičky si přivystoupení na písen od Michaela Jack- pravili vystoupení na písen od Michaela
sona -Thiller. Večer se pod atmosférou Jacksona -Thiller.
,,zombíků’’ opravdu vydařil. Dne 18.12.
Večer se pod atmosférou ,,zombíků’’
se na obecním domě v Libočanech kona- opravdu vydařil.
lo shromáždění seniorů z obce.
za SDH Libočany Eva Šimková

Opery Carmen a Růžový kavalír
v lednu k zhlédnutí v Žatci

Městské divadlo v Žatci uvede v lednu 2010 hned dva přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku. Konkrétně to bude Růžový kavalír od Richarda
Strausse a Carmen od Georgese Bizeta. První jmenovanou operu můžete
zhlédnout již 9. Ledna od 18:45 hod.
Hlavními tématy Straussovy opery ně Bizetem převedené do tónů ukazují,
s komickým dějem jsou láska a intriky že skutečně „svobodná“ láska, jak ji
ve Vídni osmnáctého století. V roli se smrtícím účinkem požaduje hlavní
maršálky - kněžny z Werdenbergu se hrdinka, nemůže existovat. Všechny
představí Renée Fleming a jejího mla- přenosy, které ve své budově uvádí žadého milence ztvární Susan Graham. tecké divadlo jsou odbavovány v kvalitDalší pěvecké party pod dirigentskou ním prostorovém zvuku a promítány ve
taktovkou Jamese Levinea zastanou na- vysokém obrazovém rozlišení na filmové
příklad Kristinn Sigmundsson a Thomas plátno. Zážitek zde umocňuje také divaAllen. Druhým lednovým přenosem pak delní prostor a české titulky.
bude slavná Carmen, kterou uvidíte 16.
Do května 2010 se můžete ještě těšit
1. Od 18:45 hod. V jednom z nejvíce na Verdiho operu Simone Boccanegra,
vzrušujících příběhů operní literatury si kde v hlavní roli zazpívá Plácido Dominposlechnete v hlavní roli svůdné a hrdé go. Dále pak na opery Hamlet a Armida.
cikánky zpěvačku Elinu Garanču. Jejím Kompletní informace o přenosech můpartnerem, zamilovaným Donem José, žete najít na stránkách www.divadlozabude Roberto Alagna. Vášně tak mistr- tec.cz.

PŘIŠLI NA SVĚT
22.12. Adéla Pacltová
Tomáš Šebek
24.12. Filip Peterka
25.12. Jan Vízner
27.12. Alexandr Bulej
Adéla Drobná
Pavel Hostinský
Natálie Beranová
28.12. Alena Ďurajová
Diana Váňová
29.12. Dominik Pešek
30.12. Lucie Uhlíková
31.12. Jakub Janda
Jan Šibor
2.1. Jessica Tokanová
3.1. Jan Ježek
Simona Seifertová
Kateřina Plíšková
Tomáš Forejt
4.1. Petr Anton
Michal Jakub Homola
Igor Čureja

Základní škola, Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové
srdečně Vás zveme na

ROZLOUČENÍ
9.12. Jan Szamko
24.12. Josef Karlovarský
25.12. Václav Bednář
Blanka Vaníčková
1.1. Jaroslav Vrána
Alfred Kreissl
2.1. Jitka Hloušková
3.1. Věra Maříková

Žáci OA Žatec úspěšní
v mezinárodním výzkumu PISA

31 let
80 let
86 let
57 let
83 let
80 let
72 let
71 let

Vzpomínkový
večer na
Pavla Nováka

Žatecké divadlo si na 12. Ledna 2010
připravilo pro své návštěvníky další
zajímavý pořad. Tentokrát si s kapelou Family můžete zavzpomínat na
Pavla Nováka.
Přijďte si připomenout nezapomenutelné hity – Pihovatá dívka, Malinká,
Nádherná láska, Vyznání, Chci zapomenout, Asi, Georgia, Podivný spáč
a řadu dalších. Písničky jsou proložené
vzpomínkami a Pavlovou poezií. Pavel
mladší zde tlumočí jeho životní postoje
a názory. Během představení jsou na velkoplošné projekci promítány fotografie
mapující život i hudební kariéru Pavla
Nováka. Hostem večera bude zpěvák,
textař, básník a Pavlův dlouholetý přítel
Jaroslav Wykrent. V jeho bloku tak můžete znovu slyšet písničky Agnes, Pentle
růžová, Slunečnice, Copatá.Svým nezaměnitelným smyslem pro humor a svou
poezií Vás pan Wykrent přesvědčí, že je
také skvělý bavič.
Pořad se uskuteční v budově žateckého
divadla od 19:30 hod. Předprodej lístků
na nadcházející měsíc byl již zahájen
na pokladně Městského divadla Žatec.
Více informací si pak můžete najít na
www.divadlozatec.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve dnech 19. 1. 2010 a 20. 1. 2010 od 8.00 do 16.30 hodin
V naší škole můžete zhlédnout:
Ø celkovou prezentaci školy v multimediální učebně fyziky a chemie, kde se
dozvíte vše o činnosti naší školy
Ø v době dopoledního vyučování se můžete podívat na výuku v kterékoliv
třídě
Ø pěkně vybavené odborné učebny, učebnu informatiky
Ø práci s interaktivní tabulí
Ø veškeré prostory školy - školní jídelnu, družinu, dvě tělocvičny, venkovní
hřiště s umělým povrchem a další
Na naší škole mají děti možnost si vybrat některý ze zájmových kroužků, které
vedou v odpoledních hodinách paní učitelky zdarma.
Těší se na Vás všichni pracovníci ZŠ, Žatec, Petra Bezruče 2000

Základní
škola Měcholupy,
okres Louny, Holedečská 2, 43931 Měcholupy
Nabízíme:
• školu v čistém a klidném prostředí s rozsáhlým sportovním areálem,
vlastní posilovnou a minigolfem
• plně kvalifikované učitele včetně speciálních pedagogů s možností
individuálního přístupu k žákům
• výuka cizích jazyků již od 1. třídy- možnost výběru až 3 cizích jazyků
během školní docházky
• škola je zapojena do mezinárodních projektů s možností výjezdů žáků do
zahraničí
• vlastní školní jídelna a družina pro děti
Dne 17. prosince od 9.00 hodin pořádáme pro zájemce z řad rodičů:
• Den otevřených dveří spojený se Školním jarmarkem na návsi
v Měcholupech (začátek v 17.00 hodin)
• Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání
• Čtvrtek 28. leden 2010 v termínu od 12.00 do 17.00 hodin
• Pátek 29. leden 2010 v termínu od 8.00 do 16.00 hodin
Zřizovatel školy - Obec Měcholupy poskytne v tomto školním roce každému
řádně zapsanému žákovi 6000,- Kč v průběhu 5ti let školní docházky.
V 1. ročníku 2000,- Kč a každý další rok vždy 1000,- Kč dostanou zákonní
zástupci žáka vždy k 1. 11. příslušného roku.

Dále bude vylosován 1 žák 1. ročníku a jako odměnu obdrží
NOTEBOOK!!!!
Bližší informace na tel. školy 415 722 512.
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Velice kvalitně obsazený turnaj
v Halové kopané, který se uskutečnil
o víkendu 26.12.2009 v hale SEVER
Žatec za pořadatelství fi.PM SPORT
Žatec, uzavřel halovou sezónu Posledním kopem. V zúčastněných týmech
bylo možné registrovat přehlídku
velice známých fotbalistů, a kvalitní úroveň po celou dobu trvání turnaje, když
o vítězovi rozhodovali až poslední utkání v systému každý s každým. Vítězný tým
měl např.v brance Baštýře, a hráče Uhlík,
Klasna, Břečka, Podroužek Dan. Další
z dynastie Podroužků bylo možné vidět
v druhém týmu turnaje Benfica, kde Luboš a Domino Podroužkové zatápěli svým
soupeřům. Doplněni o Votavu, Smékala,
Sýbka, Derér K. jinak nejlepší hráč turn
je, a záda jim kryl v brance Cipra Petr jinak
hájící branku Victorie Plzeň a člena reprezentace ČR do 18.let. Třetí příčka patřila
týmu Chmelárna kde v brance zkušený
a nestárnoucí Míra Končok předváděl
své nejlepší zákroky z dob aktivní činnosti. Další jména jako Hynek Petr, Strnad,
Chrz, Holák Julius, Plánička, Benda byla
značkou dobré kvality. Vítězný tým Prestižáci podlehl druhé Benfice 1 - 2, a porazil
Genstery 4 - 0, Chmelárnu 3 - 0 a Calciatori
Louny 3 - 2. Naproti tomu druhá Benfica dvakráte remizovala a v posledním
utkání se připravila remízou o vítězství
v turnaji.
Celkové pořadí:
1. Prestižáci
12.bodů
2. Benfica
11.bodů
3. Chmelárna
10.bodů
4. Calciatory LN
6.bodů
5. FK Čeradice
3.body
6. Gensteři ŽT
3.body
Nejlepší brankář: Vašák Dominik
(Čeradice). Nejlepší hráč: Derér Kristián (Benfica). Nejlepší střelec: Klasna
Michal (Přestižáci)
Celý turnaj řídila dvojice - Zavadil J.
a Bešíková M.
Pořadatel halových turnajů fi.PM
SPORT Žatec, přeje Všem účastníkům
Halové kopané Vše nejlepší a mnoho
sportovních úspěchů v novém roce
2010.

VYHLÁŠENÍ
FOTBALISTY
ROKU 2009
FK SLAVOJ ŽATEC

V Restauraci Chaloupka na fotbalovém
hřišti žateckého Slavoje se uskutečnilo
vyhlášení anket o Nejlepšího fotbalistu
fotbalového klubu v jednotlivých kategoriích. Do posledního místečka zaplněná
místnost, k samotnému překvapení Všech
přítomných, a nálada v duchu blížícího se
konce roku, uznání pořadatelům akce bylo
zřejmě tím nejpříjemnějším zakončením,
fotbalové činnosti v letošním roce. Jak
už bylo řečeno, překvapila vysoká účast.
Celý průběh večera uváděl konferenciér
Jiří Rámeš, jinak vedoucí populární
Arabely. Přítomní se vždy před vyhlášením jednotlivé kategorie dozvěděli blíže
o působení jednotlivých týmů, a pak vždy
následovalo předání fotbalových trofejí
pro nejlepší. Vše neúnavně po celý večer
zdokumentoval fotograf Karel Vávra. Na
závěr vyhlášení bylo odpáleno několik
oslavných salv ohňostroje, a poté až do
ranních hodin v rytmu disko a pohotového DJ Majkla přítomní vydali poslední
zbytek svých sil. Již nyní padají návrhy
jakým způsobem připravit a vyhodnotit
příští ročník.
Výsledky jednotlivých kategorií
Muži - 1. Zaťko František, 2. Vávra
Martin, 3. Paul Marek. Dorost - 1. Holan
Tomáš, 2. Hynek Tomáš, 3. Fedoriško
Josef. Starší žáci - 1. Krabec Michal, 2.
Biel Oldřich, 3. Svoboda Antonín. Mladší
žáci - 1. Rubeš Jakub, 2. Šimeček Michal,
3. Zmrhal Jakub. Přípravky - 1. Matonoha
Saša, 2. Vlček Kamil, 3. Chromý Rudolf.
Trenér roku - Hynek Vladimír / trenér st.
dorostu /. Osobnost roku - Maňák Pavel /
sekretář klubu /. Vítěz tipovací soutěže Kaloš Milan. Nejvěrnější fanoušek - Kubrický Josef, Špimér Bohuslav, Konopásek
Miroslav st. Oceněni za celoroční práci
- Krabec Michal st., Kočárek Vítězslav,
Tamchynová Simona
FK Slavoj ŽATEC přeje Všem svým členům, jejich rodinným příslušníkům, a celé
veřejnosti a svým sponzorům, fanouškům
Veselé vykročení do Nového roku, mnoho
štěstí a zdraví

7. ledna 2010

Pavel Vlk mistrem Evropy

Dne 7. 11. 2009 se konalo v Karlových Varech první mistrovství Evropy ve sportovní
bojové střelbě. Zúčastnily se ho všechny evropské státy, které v tomto sportovním
odvětví něco znamenají.
Střílela se obtížná disciplína „Souboje -Skřivánek obsadila druhé místo a dvojice
dvojic“, náročná nejen v rychlost a přes- Kochlefl-Vacek čtvrtou pozici. Mezi Čechy
nost obou členů družstva, ale také na se dokázal vklínit pouze vynikající polský
vzájemnou koordinaci při řešení bojové tandem.
situace, kdy je často nutno okamžitě reVítězové obdrželi medaile a nádherný
agovat na nepředvídatelné změny. Zá- pohár v ceně 2000 USD, vyrobený firmou
vodníci jsou navíc limitování omezeným Moser specielně pro toto mistrovství.
počtem nábojů a kvalitou protivníka.
Další mistrovství kontinentu se bude
Za českou republiku startovaly tři konat za dva roky zřejmě v zahraničí
dvojice: Vlk-Herink(společnost českých a my přejeme našim reprezentantům, přestřelců), Kail-skřivánek(SVZ ČR) a Koch- devším žateckým střelcům Pavlu Vlkovi
lefl-Vacek(SBTS ČR). Všechny tři dvojice a Horstu Kailovi, aby svými vynikajícími
svým výkonem prokázaly neotřesitelnou výkony i nadále šířili pověst české střelby
kvalitu naší reprezentace: dvojice Vlk-He- a města Žatce nejen v rámci celé republiky,
rink s přehledem zvítězila, dvojice Kail- ale i za hranicemi.

Úspěšný podzim děvčat VK Sever Žatec

O tomto víkendu jsme ukončili podzimní zápasový maratón dvěma turnaji
mladších žákyň.
V sobotu v Ervěnicích jsme po třetím volejbale. Po minulém postupu za třetí
a druhém místě v předchozích kolech ligy jsme bez obtíží udrželi příslušnost
krajského přeboru dokázali poprvé v této soutěži, po jedné porážce a dvou
v sezóně porazit všechny soupeře a celý vítězstvích jsme obsadili druhé místo.
turnaj vyhrát. V tabulce jsme se přiblížili
Starší dívky ukončily podzim už před
vedoucímu Ústí nad Labem na rozdíl týdnem.
dvou bodů, a zůstali tak ve hře o celkové
Po polovině soutěží máme ze čtyř souprvenství a výrazně jsme bodově od- těží tři družstva na medailových pozicích.
skočili ostatním celkům. Soupeře jsme Mladší i starší žákyně přezimují shodně na
převyšovali zejména kvalitní přihrávkou druhém místě tabulky, kadetky pak svoji
a následným odvážným útokem a také soutěž dokonce vedou. Po zaslouženém
velmi vyrovnanými výkony všech hráček. dvoutýdenním odpočinku nás od ledna
V neděli tamtéž hrály naše nejmenší čekají další boje o udržení a vylepšení
druhou ligu krajského přeboru v mini- našich pozic.
Jaroslav Vrbata

Vánoční turnaj 2009

Oddíl stolního tenisu Sever Žatec uspořádal dne 26.12.2009 již V. ročník turnaje
registrovaných dvojic, nazvaný „Vánoční pohár Severu Žatec“.
Jako každoročně, tak i letos, byl hlavní odměněny věcnými cenami a diplomy.
soutěží turnaj dvojic a jako doplňková
Doplňková soutěž se hrála obdobným
soutěž turnaj jednotlivců. V letošním roce způsobem, jen s tím rozdílem, že jednotse zúčastnilo celkem 44 stolních tenistů, livci byli nalosováni do 14 skupin po 3
z toho 11 tvořila mládež do 18 let. Nej- hráčích. Opět z každé skupiny postoupivětší zastoupení měl oddíl Severu Žatce ly dva hráči do fi nálového kola, které se
(celkem 13 stolních tenistů), dále potom rovněž hrálo vyřazovacím způsobem. I zde
Březenecká Chomutov (8), Libořice ((7), došlo k několika překvapením a nakonec
Lubenec (5), Libochovice (4), Dobromě- se na 1. místě umístil Soutner Václav st.
řice (3) a oddíly Cítoliby, Kbely, Kryry (Březenecká Chomutov) na 2. místě se
a VTŽ Chomutov po jednom hráči.
umístila legenda stolního tenisu Severu
Hlavní soutěž probíhala tak, že byla dle Žatec Zach František, když v semifinále
výkonnosti stanovena do dvojic jednička nečekaně porazil další legendu Držálka
a poté dolosována dvojka z ostatních Jana (bývalý hráč Severu, nyní Březenecká
zbývajících účastníků. Dvojice byly roz- Chomutov), který nakonec skončil na 3.
losovány do 4 skupin po 4 družstvech a 2 místě před Haladou Pavlem (nyní Liboskupin po 3 družstvech. Vzhledem k dost řice, dříve také Sever Žatec) na 4. místě.
velkému počtu účastníků jsme se dohodli Rovněž i zde vítězové byly odměněny
na tom, že se jednotlivé zápasy budou hrát věcnými cenami a diplomy.
pouze na dva vítězné sety. Z každé skupiny
Dle ohlasu jednotlivých účastníku turpostoupily dvě dvojice do finálového kola, naje se „Vánoční pohár Severu Žatec“ pod
které se již hrálo vyřazovacím způsobem. vedením ředitele turnaje a zároveň hlavPo napínavých bojích a někdy i překvapi- ního rozhodčího Františka Zacha a jeho
vých výsledcích se na 1. místě umístila pomocníky Kopencem Jiřím a Koutným
dvojice Soutner Václav st. (Březenecká Františkem velice vydařil a splnil hlavní
Chomutov) – Průša Vojtěch (VTŽ Chomu- účel a ten byl si o Vánočních svátcích
tov), na 2. místě Zach František – Kopenec zasportovat. Věřím, že se nám podaří
Jiří (oba Sever Žatec) , na 3. místě Baláž v dalších letech tuto tradici zachovat.
Josef (Březenecká Chomutov) – VuklišeZávěrem bych chtěl poděkovat jevič Zdeněk ml. (Lubenec) a na 4. místě dinému sponzorovi, který se částečně
Verner David (Dobroměřice) – Kvarda podílel na cenách a to je Jiří Markup ml.
Pavel (Sever Žatec). Vítězné dvojice byly – Ekostavby Louny.
Zach František

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Žatecký týdeník
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské
školy Žatec, Studentská 1230, okres Louny, příspěvkové organizace

Rada města Žatec

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích

vyhlašuje konkursní řízení na funkci
ředitele/ředitelky Mateřské školy Žatec,
Studentská 1230, okres Louny, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup: 1. února 2010
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 10.
Požadavky na uchazeče:
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který
ovládá český jazyk
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/
2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů
• praxe dle ust. - 5 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona
• znalost školské problematiky a předpisů
• občanská a morální bezúhonnost • organizační a řídící schopnosti
Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
• název pracovní pozice
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu a telefonické spojení
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka
• datum a podpis
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
• strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně uvedení funkčního
zařazení
• motivační dopis
• návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace MŠ
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský
stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným
prohlášením
• úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č. 451/1991
Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle - 2 odst. 1, písm. d) až h)
zákona č. 451/1991 Sb.
• originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele MŠ
(ne starší 2 měsíců).
Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí k rukám vedoucího odboru,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec nebo osobně do podatelny Městského úřadu
Žatec k rukám vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny)
nejpozději do 8.1.2010 do 14.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny. Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ
ŘÍZENÍ – ŘEDITEL MŠ ŽATEC, Studentská 1230“.
Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti
s účastí v konkursním řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/
2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném
znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách. Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 1063/2009
ze dne 30. 11. 2009.

Druhé a čtvrté místo mladých
stolních tenistů Severu v kraji

O prvním víkendu v novém roku sehráli mladí stolní tenisté našeho kraje přebory
v soutěži družstev.
V sobotu v Děčíně startovali starší žáci. tenci. Sever Žatec ve složení Průša, Pek,
Trio Severu Žatec Pek, Čaja, Hänel vybo- Čaja obsadili nepopulární čtvrté místo.
jovalo výborné druhé místo. Po vítězství Po vítězné kvalifikaci prohráli ve finálové
v kvalifikaci ve finále porazili Chomutov skupině s Mostem 2:4, pak následovala
4 : 2. když rozhodující čtvrtý vítězný porážka od pozdějšího vítěze Slavoje Ústí
bod získal Hänel věkem ještě minižák. 1:4. V boji o bronz podlehli v dramaticDruhé vítězství získali nad domácím Dě- ké bitvě domácím 3:4. Po nevydařeném
čínem 4:2. V boji o zlato podlehli Slavoji začátku prohrávali 0:3, zabojovali a doÚstí 1:4 v jejichž sestavě nastoupili dva kázali srovnat na 3:3. Bohužel závěrečná
reprezentanti ČR (Seibert a Polanský). dvouhra vyzněla pro domácí.
Čestný úspěch vybojoval Čaja.
Více na www.sever-zatec.webnoV neděli v Teplicích startovali doros- de.cz.

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
záměr a návrh časového harmonogramu
Volné bytové jednotky:
dostavby
č.p.
č.bytu ulice
velikost podlah.
cena snížení kupní cena
Záměr projednán RM dne 23.11.2009
Zveřejněno od 26.11.2009 do
plocha
zjištěná
o
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova 25.01. 2010
2819 13 Písečná
1+3 68,50 m2
931.510 15 % 791.783,-Kč
2
se st.p.č. 477/1 o výměře 612m a č.p.
2825 12 Písečná
1+3 76,10 m2
909.120 15 % 772.752,-Kč
584 ul. Úzká se st.p.č.477/3 o výměře
2
2823
21
Písečná
1+3
76,10
m
941.150 15 % 799.977,-Kč
Záměr
Města
Žatec
384 m2 v Žatci
2828 6
Dr. Kůrky
1+3 71,00 m2
945.720 15 % 803.862,-Kč
Jedná se stavebně propojené objekty prodat ze svého majetku 2
11 Stroupeč
1+3 71,70 m2
315.390 30 % 220.773,-Kč
v městské památkové rezervaci.
2652 4
Osvoboditelů 1+3 66,10 m2
661.370 40 % 396.822,-Kč
Záměr projednán RM dne 23.11.2009
1+3 68,20 m2
922.230 15 % 783.895,-Kč
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový částečně n Nemovitost č .p. 299 ul. Obránců míru 2818 11 Písečná
2816 14 Písečná
1+3 68,20 m2
944.140 15 % 802.519,-Kč
podsklepený dům s volnými nebytovými
v Žatci - jiná stavba – kulturní památka 2816 17 Písečná
1+3 68,20 m2
942.680 15 % 801.278,-Kč
prostory naposledy využívanými jako
bývalý Kapucínský klášter se st.p.č. 412 2815 11 Písečná
1+3 68,20 m2
916.570 15 % 779.084,-Kč
kulturní zařízení „Posádkový dům ar2
o výměře 1756 m2
2553
20
Černobýla
1+1
35,70
m
391.170
- 391.170,-Kč
mády“,
1+2 64,30 m2
759.510
- 759.510,-Kč
K nemovitosti bude zřízeno věcné bře- 2725 14 Jabloňová
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový čás0+1 30,60 m2
492.520
- 492.520,-Kč
meno přístupu a příjezdu přes p.p.č.7232 2833 21 Dr. Kůrky
2
tečně podsklepený dům s pěti bytovými
2815
24
Písečná
0+2
40,20
m
500.650
- 500.650,-Kč
jednotkami z toho jsou dvě obydleny v k.ú. Žatec a předkupní právo pro Město 2816 12 Písečná
0+2 40,20 m2
497.930
- 497.930,-Kč
Žatec.
nájemníky.
2832 22 Dr. Kůrky
0+1 31,00 m2
379.100
- 379.100,-Kč
2833 6
Dr. Kůrky
0+1 31,00 m2
419.730
- 419.730,-Kč
Kupní cena : 6.000.000,- Kč K nemovitosti je zpracován:
2833 9
Dr. Kůrky
0+1 30,60 m2
450.280
- 450.280,-Kč
Zveřejněno od 26.11.2009 do - Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „ Opravu 2833 32 Dr. Kůrky
0+2 39,10 m2
483.980
- 483.980,-Kč
25.01. 2010
0+1 31,00 m2
463.320
- 463.320,-Kč
střechy včetně kanalizační přípojky 2834 30 Dr. Kůrky
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti
a vnitřní kanalizace“ ze dne 22. 2.2000.
Záměr Města Žatec
(volného bytu) v termínu zveřejnění záměru prodat. Zásady pro prodej nemovitostí
dle projektové dokumentace.
majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu)
prodat ze svého majetku - statické posouzení střechy ze dne zjsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Bližší
8.9.2009
Záměr projednán RM dne 23.11.2009
informace získáte na tel. 415736224.
znalecký
posudek
–
Posouzení
stavu
n Rozestavěný objekt školy č.p. 2913 ul.
Zveřejněno: od 11.12.2009 do 11.1.2010
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
Malínská v Žatci se st.p.č. 5073 o výměře
23.10.2009
3234m2 a ostatní plochou p.p.č. 5617/12
Minimální kupní cena: 2.700.000,- Kč
o výměře 13742m2
Stavba zahájena v roce 1990 stavební po- K žádosti o je nutno doložit podnikatelský
v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec
volení doposud platné (základní 8.třídní záměr a návrh časového harmonogramu
dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
rekonstrukce v návaznosti na rekonstruk- částí domu další osobě a to:
škola).
V roce 1995 kolaudována část pavilon E ci přilehlé klášterní zahrady, která bude č.p.
b.j.č.
obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
– byt školníka - byt obsazen nájemníkem, zahájena 07.2010.
2
7
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
200 260 Kč
který zajišťuje ostrahu areálu.
Zveřejněno od 26.11.2009
2
12
Stroupeč
1+3
71,1
711/8536
194 768 Kč
Kupní cena : 15.000.000,- Kč do 25.1.2010
Zveřejněno: od 11.12.2009 do 11.1.2010

Opakovaný záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku

