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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvu města Žatce schvaluje složení minirozpočtových výborů pro sestavení rozpočtu
Města Žatce na rok 2017.

2. Zdůvodnění:
Součástí procesu tvorby rozpočtu je také sestavení a odsouhlasení tzv. minirozpočtových výborů,
jejichž členy jsou jednotliví zastupitelé města. Tito se pak podílejí na tvorbě především výdajové
(investiční i provozní) části rozpočtu. Složení minirozpočtových výborů bude upřesněno přímo na
zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 5.9.2016.
Rada města Žatce na svém jednání dne 29.8.2016 přijala usnesení číslo262/16 v tomto znění:
262/16Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2017
Rada města Žatce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Žatce ke schválení, případně
doplnění, složení minirozpočtových výborů pro sestavení rozpočtu Města Žatce na rok 2017.

3. Příloha:
Složení minirozpočtových výborů pro sestavení rozpočtu Města Žatce na rok 2017

Odbor rozvoje a majetku města
Ing. Pavel Král: kap. 709 - pozemky: kap. 710 – komunikace; kap. 714 - posudky, rozbory,
studie, kap. 715 – Nemocnice Žatec, o.p.s. – revize, posudky, PD, rozbory a opravy, 716 –
památky, Program a Fond regenerace; kap. 719 – prodej majetku: kap. 739 - místní
hospodářství, odpadové hospodářství, údržba veřejné zeleně, Technická správa města Žatec,
s.r.o., PO: Technické služby města Žatec; ve všech kapitolách INVESTICE

Odbor dopravy a silničního hospodářství
p. Jiří Dobruský: kap. 710 - doprava
členové výboru pro odbor rozvoje a dopravy: Mgr. Hamousová, p. Špička, p. Hladký, p.
Martinovský, Ing.arch. Vaníček, JUDr. Krčmarik, RSDr. Pipal, Ing. Jelínek Mgr. Šramota, p.
Řáha

Odbor stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Bc. Tomáš Trávníček: kap. 702 - životní prostředí; kap. 709 - PO: Městské lesy Žatec, lesní
hospodářství; kap. 716 – památky (zchátralé objekty)
členové: Mgr. Hamousová, p. Špička, p. Hladký, MVDr. Frýba, RSDr. Pipal, Ing. Jelínek

Odbor sociálních věcí
Mgr. Sulíková: kap. 728 - práce a sociální věci, PO: Domov pro seniory…. a Kamarád-LORM,
Komunitní plánování,
členové: Mgr. Hamousová, p. Špička, p. Štross, p.Grimeková, Mgr. Šramota, Mgr. Kapicová,
PhDr. Baraniková

Kancelář úřadu
Ing. Karel Havelka, MSc.: kap: 711 – obchod, turismu, Žatecký zpravodaj, práce vykonávané
TSMŽ s.r.o. (kulturní akce), kap. 714 – školství, PO: MŠ, ZŠ, ZUŠ; kap. 715 – jesle – provoz a
platy, PO: Knihovna, Muzeum, Divadlo, Chrám Chmele a Piva CZ, kap. 719 – právní služby,
soudní poplatky, konzultace a poradenství, kap. 716 – UNESCO, Dotační oddělení

Finanční odbor
Ing. Renata Sedláková: kap. 709 – nájem z pozemků: kap. 741 - příspěvky sportovním a
ostatním organizacím, LPS, provoz bazénu, poskytování půjček, vratky plateb z let minulých,
platba, správa daní a poplatků SR, všeobecná pokladní správa, porušení rozp. kázně, kap. 719 –
úroky, pokuty ukl. obcí, daň PO – obec, dotace na provoz Letního otevřeného koupaliště a
Sportoviště při koupališti
členové pro Kancelář úřadu a finanční odbor: Mgr. Hamousová, p. Špička, p. Martinovský,
RSDr. Pipal, Mgr. Karas, Mgr. Kapicová, JUDr. Krčmárik,

Městská policie-provoz
Miroslav Solar: kap. 719 - Městská policie (provoz, platy a investice), prevence kriminality,
útulek pro psy
členové: Mgr. Hamousová, p. Špička, p. Kopta, RSDr. Pipal

Útvar tajemníka úřadu
Ing. Petr Vajda, MPA: kap. 19 – správa - platy a příslušenství, odměny funkcionářů, dohody –
OON, školení a cestovné

Odbor správních činností
Ing. Helena Šmeráková: kap. 719 - vnitřní správa, městský informační systém (provoz a
investice), kap. 716 - Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ),
členové pro Útvar tajemníka a odbor správních činností: Mgr. Hamousová, p. Špička, p. Kopta,
JUDr. Krčmarik, p. Grimeková (do roku 2016 členové pouze pro odbor správních činností)

