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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje:
Varianta A: umístění mobilního kluziště na nám. Svobody, Žatec.
Varianta B: umístění mobilního kluziště na sportoviště, Žatec.
2)
Zdůvodnění:
Varianta A:
Umístění mobilního kluziště na nám. Svobody, Žatec a to v termínu od prosince 2016 do března 2017,
pak by bylo uskladněné nebo trvale instalované na sportovišti u koupaliště. Napojení na elektrickou
přípojku bude z budovy radnice, voda z hydrantu. Přívodní elektrický kabel bude překryt jedním
přejezdem přes komunikaci (propojka před radnicí). Po dobu provozu kluziště bube zpřístupněno
veřejnosti WC v budově radnice. V roce 2016 nebylo nic poškozeno, užívání toalet veřejností bylo bez
problémů.
Varianta B:
Umístění mobilního kluziště na sportoviště, Žatec a to v termínu od prosince 2016 do března 2017, pak
by bylo uskladněné nebo by na sportovišti zůstalo – zakrytované deskami pro zajištění provozu hřiště
na hokejbal. Napojení na elektriku bude přes nově vybudovanou trafostanici u společnosti EXIMET
PLAST spol. s r.o. a kabelem v chráničce v délce 250m.
Předběžné náklady:

nájem kluziště (ve výši odpisů) cca 500.000,- Kč (ověřit výši odpisů)
elektrická energie celkem 327.898 Kč vč. DPH (údaje z r. 2016)
- nový model agregátu by měl ušetřit až 50% nákladů na el. energii
voda
údržba TSMŽ

Byla provedena anketa ohledně umístění kluziště:
- hlasování na Facebooku: první výsledky hlasování 71,4 % sportoviště, 22,6 % náměstí Svobody, 6%
Šafaříkova ulice, následně byla anketa „vyčištěna“ od dublovaných IP adres: 21 % sportoviště, 65 %
náměstí Svobody, 9% Šafaříkova ulice
- anketa mezi školami (7 odpovědí) – 6x náměstí Svobody, 1x jiná lokalita (sídliště Jih, kde stává
cirkus)
- anketa mezi sportovními organizacemi – 5x náměstí Svobody, 4x sportoviště, 3x Šafaříkova ulice.

