MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 22.05.2017

I.

Zahájení

Dne 22.05.2017 v 18:05 hodin paní starostka zahájila 3. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 15 členů zastupitelstva města a
zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Pozdní příchod na jednání nahlásili členové
zastupitelstva města p. Vladimír Martinovský, Mgr. Jaroslava Raganová, Mgr. Jiří Karas, p.
Martin Štross, pí Eva Grimeková, dřívější odchod nahlásil Bc. Petr Kubeš a omluvena byla
Mgr. Stanislava Hafnerová. Zapisovatelkou byla Pavlína Kloučková. Zápis z minulého jednání
byl řádně ověřen bez připomínek.

II.

Určení ověřovatelů zápisu

Starostka města Žatce Mgr. Zdeňka Hamousová určila jako ověřovatele zápisu RSDr. Milana
Pipala a p. Zdeňka Koptu.

III.

Přijatá usnesení

Volba návrhové komise
usnesení č. 50/17 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení
Mgr. Eva Kapicová, paní Stanislava Žitníková a MVDr. Břetislav Frýba.
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Schválení programu
usnesení č. 51/17 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s vyřazením bodu č. 25.
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
7. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
8. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o.
9. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
10. Kontrola usnesení zastupitelstva města
11. Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu
Kláštera kapucínů v Žatci
12. Centrum Šafaříkova v Žatci
13. Centrum Šafaříkova v Žatci – transformační plán
14. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci OPŽP – Realizace
energetických úspor dodatečným zateplením objektu Mateřské školy Fügnerova č.p. 260
v Žatci
15. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken –
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
16. Digitalizace povodňových plánů – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
17. Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2017 – ostatní organizace
18. Finanční příspěvky pro rok 2017 – Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných
aktivit na rok 2017
19. Finanční příspěvky pro rok 2017 – sportovní organizace
20. Rozpočtové změny od 01.01. do 31.03.2017
21. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.03.2017
22. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.05.2017
23. Informace o investičních akcích
24. Informace o dotačních projektech
25. Revitalizace nábřeží Ohře v Žatci – vyřazeno z programu
26. Rozpočtová změna - MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace
a výměna svítidel
27. Nabytí pozemků p. p. č. 6681/32, p. p. č. 6681/33 a p. p. č. 7161/10 vše v k. ú. Žatec do
majetku města
28. Záměr prodat pozemek p. p. č. 6775/5 v k. ú. Žatec
29. Prodej nemovitosti pozemku st. p. č. 4864 včetně stavby v k. ú. Žatec
30. Návrh na změnu ÚP Žatec – právní stav po změně č. 5 – p. p. č. 1862/1 a 1862/5 k. ú.
Žatec
31. Kolektivní smlouvy
32. Protokol z kontroly Ministerstva vnitra ČR
33. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
34. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
35. Usnesení a závěr
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Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
usnesení č. 52/17 Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
Zastupitelstvo města Žatce jako orgán jediného akcionáře bere na vědomí zprávu o činnosti
společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za období leden až březen 2017, včetně Protokolu o
technickém měření emisí a o akreditované zkoušce č. AM 381701 ze dne 12.03.2017, rozvahy
a výkazu zisku a ztráty ke dni 31.03.2017.
Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
usnesení č. 53/17 Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti Technická správa
města Žatec, s.r.o. za první čtvrtletí roku 2017, včetně výkazu zisku a ztráty za období od
01.01.2017 do 31.03.2017.
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec
usnesení č. 54/17 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec
s.r.o.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost jednatele společnosti Technická správa města
Žatec s.r.o., Čeradická 1014, 438 01 Žatec, IČ 227 92 830 Ing. Andreje Greža a schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště
se saunou v Žatci v roce 2016 ve výši 553.938,00 Kč.
Zastupitelstvo města Žatec schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 554.000,00 Kč
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 741-3412-5213 org. 510

- 554.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 554.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace).

Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 55/17 Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. k
30.04.2017, včetně výsledku hospodaření za období leden až březen 2017 a závazků a
pohledávek k 31.03.2017.
Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 56/17 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu
Kláštera kapucínů v Žatci
usnesení č. 57/17 Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum
robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků ve
výši 700.000,00 Kč z investičního fondu na financování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení na akci „Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické
centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 716-3322-6121, org. 2991

- 700.000,00 Kč (IF)
+ 700.000,00 Kč (Klášter kapucínů-centrum-PD).
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Centrum Šafaříkova v Žatci
usnesení č. 58/17 Centrum Šafaříkova v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje zajištění předfinancování projektu Centrum
Šafaříkova v Žatci a zároveň zajištění financování projektu tzn. zajištění spolufinancování obce
ve výši min 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění financování
nezpůsobilých výdajů projektu.
Centrum Šafaříkova v Žatci – transformační plán
usnesení č. 59/17 Centrum Šafaříkova v Žatci – transformační plán
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje změnu Transformačního plánu Domova se zvláštním
režimem v Žatci, provozovaný Domovem pro seniory a Pečovatelskou službou v Žatci,
příspěvkovou organizací města, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 38/17 ze
dne 27.03.2017.
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci OPŽP – MŠ
Fügnerova č.p. 260 v Žatci
usnesení č. 60/17 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci
OPŽP – MŠ Fügnerova č.p. 260 v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje na základě oznámení poskytovatele dotace
(registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace) v rámci Operačního programu
Životního prostředí, přijetí dotace ve výši 1.260.190,00 Kč na akci „Realizace energetických
úspor dodatečným zateplením objektu Mateřské školy Fügnerova č.p. 260 v Žatci“.
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken –
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
usnesení č. 61/17 Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení
a výměna oken – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace schváleného
dne 04.04.2017 Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb přijetí dotace ve výši 3.743.250,00 Kč na akci
„Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken u
objektů č. p. 642, 652, 845 a 852 v Žatci“.
Digitalizace povodňových plánů – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
usnesení č. 62/17 Digitalizace povodňových plánů – Registrace akce a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace schváleného dne 11.04.2017 Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního
programu životní prostředí 2014 - 2020 přijetí dotace ve výši 335.448,25 Kč na akci
„Digitalizace povodňových plánů města Žatec a ORP Žatec“.
Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2017 – ostatní organizace z KVaV
usnesení č. 63/17 Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2017 – ostatní organizace z
KVaV
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků ostatním
organizacím pro rok 2017 nad 50.000,00 Kč dle předložených návrhů a v souladu se zápisem z
jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 12.04.2017.
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Finanční příspěvky pro rok 2017 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních
služeb
usnesení č. 64/17 Finanční příspěvky pro rok 2017 – podpora cílů a opatření
Komunitního plánu sociálních služeb
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje, dle ust. § 85, písm. c), zákona č. 128/2000
Sb. „o obcích (obecní zřízení)“, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků
nad 50.000,00 Kč pro rok 2017 dle předloženého návrhu – oblast podpory cílů a opatření
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2017.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí, že finanční podpora na registrované sociální služby
je poskytnuta v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č.
2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a bere na vědomí zápis z jednání Řídící pracovní
skupiny komunitního plánování ze dne 30.03.2017.
Finanční příspěvky pro rok 2017 – sportovní organizace
usnesení č. 65/17 Finanční příspěvky pro rok 2017 – sportovní organizace
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací sportovním organizacím pro rok 2017
nad 50.000,00 Kč dle předloženého návrhu komise tělovýchovy a sportu.
Návrh dotací je v souladu se zápisem z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne
26.04.2017.
Rozpočtové změny od 01.01. do 31.03.2017
usnesení č. 66/17 Rozpočtové změny od 01.01. do 31.03.2017
Zastupitelstvu města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových změn, schválených Radou
města Žatce, za období 01.01. – 31.03.2017.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.03.2017
usnesení č. 67/17 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.03.2017
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva
města Žatce ze dne 22.03.2017.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.05.2017
usnesení č. 68/17 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.05.2017
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva
města Žatce ze dne 10.05.2017.
Informace o investičních akcích odboru rozvoje a majetku města v realizaci v roce 2017
usnesení č. 69/17 Informace o investičních akcích odboru rozvoje a majetku města v
realizaci v roce 2017
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí aktuální přehled investičních akcí odboru rozvoje a
majetku města Žatce k 01.05.2017.
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Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků
usnesení č. 70/17 Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí aktuální informace odboru rozvoje a majetku města
o stavu aktivních projektů města Žatce spolufinancovaných z prostředků EU, národních fondů
a ostatních poskytovatelů dotačních titulů k 01.05.2017.
Rozpočtová změna - MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace
a výměna svítidel
usnesení č. 71/17 Rozpočtová změna - MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 –
rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků ve
výši 1.500.000,00 Kč z investičního fondu na financování akce „MŠ Žatec, U Jezu 2903,
budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“ uvedenou v návrhu investic a
oprav pro rok 2017.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 714-3111-5171 org. 2225

- 1.500.000,00 Kč (IF)
+ 1.500.000,00 Kč (MŠ U Jezu).

Nabytí pozemků p. p. č. 6681/32, p. p. č. 6681/33 a p. p. č. 7161/10 vše v k. ú. Žatec do
majetku města
usnesení č. 72/17 Nabytí pozemků p. p. č. 6681/32, p. p. č. 6681/33 a p. p. č. 7161/10 vše v
k. ú. Žatec do majetku města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatně nabýt do majetku města pozemky p. p. č.
6681/32 ostatní plocha o výměře 145 m2, p. p. č. 6681/33 ostatní plocha o výměře 34 m2 a p.
p. č. 7161/10 ostatní plocha o výměře 34 m2 vše v k. ú. Žatec z majetku ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Současně zastupitelstvo města schvaluje text
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. ULN/026/2017
včetně schvalovací doložky.
Prodej pozemku p. p. č. 6775/5 v k. ú. Žatec
usnesení č. 73/17 Prodej pozemku p. p. č. 6775/5 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a neschvaluje prodej pozemku ostatní plocha p. p. č.
6775/5 o výměře 114 m2 v k. ú. Žatec.
Prodej nemovitosti pozemku st. p. č. 4864 včetně stavby v k. ú. Žatec
usnesení č. 74/17 Prodej nemovitosti pozemku st. p. č. 4864 včetně stavby v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje prodej nemovitosti pozemku zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 4864 o výměře 27 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., garáž
XXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 115.500,00 Kč.
Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 1862/1 a 1862/5 k. ú.
Žatec
usnesení č. 75/17 Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 1862/1 a
1862/5 k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec právní stav po změně č. 5, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s obdrženým návrhem
na změnu využití pozemků p. p. č. 1862/1 a 1862/5 k. ú. Žatec.
Současně schvaluje zařazení obdrženého návrhu do probíhající změny č. 6 Územního plánu
Žatec a podmiňuje pořízení změny Územního plánu Žatec - právní stav po změně č. 5, v
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souladu s odst. 4 § 45 stavebního zákona úplnou úhradou nákladů navrhovatelem.
Kolektivní smlouvy zaměstnanců Města Žatec
usnesení č. 76/17 Kolektivní smlouvy zaměstnanců Města Žatec
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí informaci o uzavření Kolektivních smluv pro
zaměstnance Města Žatec zařazené do Městského úřadu Žatec a Městské policie Žatec.
Protokol z kontroly Ministerstva vnitra ČR
usnesení č. 77/17 Protokol z kontroly Ministerstva vnitra ČR
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
provedené pracovníky Ministerstva vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly u města
Žatec na základě ust. § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Dále bere na vědomí opatření přijatá k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků.
Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 78/17 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
18.03.2017 do 12.05.2017.

IV.

Nepřijatá usnesení

Na jednání nebyla žádná nepřijatá usnesení.

V.

Úkoly z jednání zastupitelstva

1. XXXXXXX upozornil na to, že nedostal odpověď na dopis zaslaný na e-podatelnu v únoru a
urgovaný v dubnu tohoto roku. Dále hovořil o zaslané informaci o promítání dokumentárního
filmu na Facebook infocentra se žádostí o zveřejnění letáku, ale nedostal žádnou odpověď. Na
závěr připomněl své tři dotazy vznesené na minulém jednání zastupitelstva města, na které mu
byla přislíbena odpověď e-mailem, ale odpověď dosud nedostal.
Úkol pro tajemníka a vedoucí odborů.
2. XXXXXXXXXXXX hovořila o vyhlášeném a následně zrušeném výběrovém řízení na
provedení forenzního auditu společnosti Žatecká teplárenská, a.s. a dotázala se některých
radních na důvod změny jejich stanoviska v této věci. Zeptala se, zda paní Nováková bude opět
členkou výběrové komise, protože dle jejího názoru jde o podjatost, když bude vybírat kontrolu
na sebe sama.
Pan Řáha odpověděl, že výběrové řízení neproběhlo transparentně, byla v něm pochybení,
proto si nechal vše prověřit a změnil své stanovisko.
Mgr. Hamousová doplnila, že výběrová komise je rada jako celek, ale nechá prověřit právním
zástupcem města, zda jde v případě paní Novákové o střet zájmů.
Paní Nováková reagovala, že bude v této záležitosti jednat s právníky.
3. XXXXXXXX řekl, že v zápisu SFŽP je uvedeno, že v době kontroly v Žatecké teplárenské,
a.s. probíhalo jednání o sankcích ve výši zhruba přes 6 mil. Kč, následně byla podepsána
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dohoda o narovnání ve výši 4,6 mil. Kč, po porovnání protokolu, SoD a podkladů, které byly
ke kontrole předloženy, vychází sankce minimálně okolo 20 mil. Kč. Dotázal se zastupitelů na
jejich názor k této problematice.
Pan Pipal reagoval, že na vznesený dotaz je možné odpovědět v zákonné lhůtě jednoho měsíce.
Námět pro radu města – jak řešit.
4. XXXXXXXXXX, zastupující XXXXXXXX, připomněla dopis, kterým XXXXXX oslovila
zastupitele 03.04.2017 (informace z protokolu o kontrole v Žatecké teplárenské, a.s. k systému
CZT, kotel K1 a K2). Za spolek VPN, z.s. poděkovala většině zastupitelů za potvrzení přijetí
dopisu a dotázala se, zda se budou dopisem a výsledky rozsáhlé kontroly zabývat, protože bylo
prokázáno, že část fakturovaných prací nebyla provedena vůbec nebo byla provedena pouze
z části nebo po termínu. Dále upozornila na to, že zástupci Žatecké teplárenské, a.s. na jednání
zastupitelstva města opakovaně prohlašovali, že dílo je dokončeno, převzato a zaplaceno, ale
k 21.06.2016 ještě nebylo ukončeno. Dotázala se, zda se tím členové zastupitelstva města
zabývali, zda byla podána žaloba nebo trestní oznámení nebo zda to bylo řešeno Policií ČR,
zda o tom zastupitelé města jednali a jaký je výsledek tohoto jednání. Požádala zastupitele
města, zda by se touto záležitostí mohli zabývat během svého dnešního jednání.
Mgr. Hamousová odpověděla, že věc řeší Policie ČR a probíhá i vyhodnocení této investiční
akce ze strany SFŽP, který dosud věc neuzavřel.
XXXXXXXXXXX měla doplňující dotaz, co konkrétně Policie ČR šetří a kdo podával trestní
oznámení.
Mgr. Hamousová odpověděla, že neví přesně, co Policie ČR šetří, úřad dodává pouze
požadované podklady a další informace Policie ČR nesdělila.
RSDr. Pipal doplnil, že záležitostí se zabývala dozorčí rada Žatecké teplárenské, a.s., a že na
většinu otázek, které na jednání zastupitelstva města zazněly, by měl odpovědět audit bez
ohledu na to, jak se k tomu vyjádří představenstvo Žatecké teplárenské, a.s.
Pan Řáha řekl, že veškeré právní, technické a ekonomické kroky posoudí odborná auditorská
firma.
5. XXXXXXXXXX vyslovil názor, že rada a zastupitelstvo města již mohly ve věci Žatecké
teplárenské, a.s. jednat bez ohledu na výsledek auditu. Dotázal se členů zastupitelstva města,
zda považují za správné, že bylo předáno a zaplaceno nehotové a nevyzkoušené dílo.
Mgr. Hamousová reagovala, že poskytovatel dotace jistě sám hodnotí, zda bylo dílo řádně
provedeno a předáno.
XXXXXXXXX doplnil své vystoupení a požádal, aby jeho dotazy i dotazy ostatních
vystupujících byly zaznamenány v úkolech z jednání zastupitelstva města i s termínem a
odpovědností, aby mohl případně komunikovat již s konkrétním člověkem.
Mgr. Hamousová sdělila, že je v kompetenci a na vůli jednotlivých zastupitelů, zda a v jakém
termínu chtějí odpovědět; druhá věc je např. u odborů úřadu.
Námět pro radu města – jak řešit.
6. JUDr. Krčmárik řekl, že porovnával tabulky NOX a CO za roky 2010 až 2014 s tím, že
nejhůře vycházel kotel K3. Zeptal se, zda ekologizace Žatecké teplárenské, a.s. byla v
investičním plánu, pokud ano, zda byl schválen nebo vzat na vědomí tehdejší radou města,
podle jakých kritérií valná hromada posuzovala a realizovala ekologizaci kotle K1 a K2, proč
nebyla provedena ekologizace kotle K3, zda byla přestavba kotle K1 a K2 na fluidní spalování
nutná, a to s uvedením konkrétních důvodů, z jakých variant byla přestavba kotlů na fluidní
spalování vybrána.
Mgr. Hamousová požádala JUDr. Krčmárika o poskytnutí všech vznesených dotazů v písemné
podobě. Dále reagovala, že kotel K3 prošel generální opravou v roce 2011, proto nebyl
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zahrnut do projektu ekologizace Žatecké teplárenské, a.s. K měření emisních limitů doplnila, že
výsledky jsou do určité míry závislé i na použitém palivu v rámci zkoušek měření.
Podnět pro radu města jako valnou hromadu.
7. Ing. Jelínek řekl, že kotel K3 dosáhl změnou použitého paliva výsledků, jaké byly u kotlů
K1 a K2 až po nákladné rekonstrukci a dal podnět pro zpracovatele auditu Žatecké teplárenské,
a.s., aby vyhodnotil, zda bylo nutné pořizovat nové kotle.
Podnět pro radu města jako valnou hromadu.
8. XXXXXXXXX reagoval na vystoupení JUDr. Krčmárika s tím, že si vyžádali autorizované
měření emisí, které je na předepsané palivo, na které má kotel povolení provozu
v integrovaném povolení, a výsledky jsou úplně jiné; nebude splněn limit pro rok 2018.
Podnět pro radu města jako valnou hromadu.
9. XXXXXXXXX se zeptala vedení Žatecké teplárenské, a.s., zda radikálně navyšovalo počet
zaměstnanců nebo měnilo organizační strukturu za poslední rok, protože v tabulce ekonomické
ukazatele je položka mzdové náklady včetně odvodů, kde je čtvrtletní navýšení o cca 1 mil. Kč.
Ing. Šmíd odpověděl, že organizační struktura se mění průběžně podle potřeb i několikrát do
roka, došlo k navýšení mezd i zvýšení počtu zaměstnanců a o položce ostatních a mzdových
nákladů budou podrobně informovat ve výroční zprávě.
10. XXXXXXXXXX řekla, že nahlédnutím do registru smluv zjistila, že Žatecká teplárenská,
a.s. uzavřela smlouvu na filtr spalin ORC (K4) a ve zprávě o činnosti se tato informace
neobjevila, i když ve zprávě za minulé období byla naznačena. Zeptala se, zda Žatecká
teplárenská, a.s. získala dotaci ze SFŽP ve výši zhruba 17 milionů Kč tak, jak bylo
předpokládáno v minulé zprávě o činnosti. Dále řekla, že již v loňském roce upozorňovala na
to, že ekologizaci dozoroval člověk a jeho firma bez toho, aby měla živnostenské oprávnění na
koordinátora BOZP s tím, že to samé se stalo opakovaně nyní. Vyslovila názor, že se jedná o
hrubé porušení živnostenského zákona.
Podnět pro informaci.
11. XXXXXXXXXXX se zeptala, z čeho bude Žatecká teplárenská, a.s. realizovat veškeré své
investice, protože ve zprávě o činnosti je zmíněn masivní nárůst investic a zároveň došlo
k masivnímu poklesu finančních prostředků na běžném účtu. Zeptala se, zda bude poskytnut
úvěr, zda bylo spočítáno, jaký budou mít tyto investice dopad na cenu tepla pro občany a na
návratnost těchto investic. Požádala o písemnou odpověď.
Podnět pro radu města jako valnou hromadu.
12. Pan Martinovský se zeptal na stav zdravotnického personálu v Nemocnici Žatec, o.p.s.,
kolik sester odešlo nebo přišlo do nemocnice a jestli nehrozí to, že nebude mít kdo sloužit.
Mgr. Ing. Zetek odpověděl, že v současné době chybí na trhu práce střední zdravotnický
personál, u lékařů takový problém není. Jediným zdrojem je střední zdravotnický personál
mimo republiku, hlavně na Slovensku a Ukrajině, ovšem výrazný problém je s nostrifikací
uchazečů, od výzvy přes zkoušky trvá získání pracovníka jeden rok. Chybí stále stejný počet
zdravotních sester a jednotlivá oddělení kompenzují nedostatek personálu formou přesčasů.
Vývoj ovšem nemusí být příznivý vzhledem k tomu, že v okolních městech bylo zdravotním
sestrám přidáno státem deklarovaných 10 %, což finanční možnosti žatecké nemocnice
nedovolují a situace je řešena formou čtvrtletních odměn dle výkonů.
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13. Ing. Jelínek řekl, že město Žatec vynaložilo v minulosti cca 300 mil. Kč na rekonstrukci
nemovitostí v nemocnici, nemocnice je finanční zátěží města, které ji financuje ze svého
rozpočtu, a na druhé straně je Krajská zdravotní, která nemocnici v Žatci nepodpoří v té míře,
jako ostatní poskytovatelé. Zeptal se, jak toho dosáhnout.
Mgr. Ing. Zetek odpověděl, že Vláda ČR přijala usnesení, kterým alokovala významné finanční
prostředky na Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Řekl, že v materiálu, který mu byl
zaslán k připomínkování, je uvedena dostavba kardiologického centra v Ústí nad Labem, což je
dle jeho názoru zbytečné, protože prostředky by měly být určeny pro restart zdravotnictví
v celém Ústeckém kraji. Nyní záležitost řeší za pomoci intenzivní práce paní starostky a kolegů
ze správní rady.
Ing. Šmíd doplnil, že žatecká nemocnice je jedinou nemocnicí v lounském okrese, ale Ústecký
kraj považuje za prioritní dostavbu kardiocentra v Ústí nad Labem. Dále řekl, že Dobrovolný
svazek obcí Chomutovsko vyjádřil zásadní nesouhlas se zpracovanými materiály v oblasti
zdravotnictví, dopravy a ekologie.
14. Pan Hladký se zeptal, kdy poběží standardně vyšetření na CT v žatecké nemocnici, protože
občan, který se dostaví na vyšetření, dostane informaci, že se CT neprovozuje a musí si sehnat
vyšetření jinde.
Mgr. Ing. Zetek odpověděl, že provoz je závislý na přítomnosti druhého lékaře na pracovišti.
Nový lékař by měl nastoupit nejpozději k 01.08.2017, potom bude nemocnice schopna
poskytovat další služby. Provoz v současné době není omezen pro lůžková oddělení nemocnice,
ale službu nelze poskytovat pro terén, což podobně funguje i v ostatních nemocnicích. Nároky
lůžkových oddělení nemocnice jsou tak vysoké, že časový fond ani do budoucna neumožní plně
pokrýt požadavky pacientů mimo nemocnici.
Pan Hladký se zeptal, v jakém provozu CT běží, zda na dvě směny, že je tak vytížené.
Mgr. Ing. Zetek odpověděl, že provoz je v podstatě nepřetržitý.
Pan Hladký se dále zeptal, kam má jít žatecký občan, pokud je svým praktickým lékařem
poslán na vyšetření na CT.
Mgr. Ing. Zetek odpověděl, že pokud má doporučení na CT a věc je vážná, tak se nějakým
způsobem řeší; jedná-li se o kontroly, je možné zajistit vyšetření na pražských pracovištích. Za
dobu jeho působení se nestalo, aby nemocnice nevyšla nějakému pacientovi vstříc. Nelze ovšem
vyloučit exces zaměstnanců, kteří pacienta odešlou pryč s tím, že si má najít vyšetření jinde.
Pan Hladký dodal, že neví, jak přesně jsou placeny výkony, jakým způsobem může CT běžet,
aby bylo dostatečně honorováno zdravotními pojišťovnami, ale např. na Chodově je možné se
objednat na CT večer, v sobotu i v neděli a vyšetření udělají, pokud pacient respektuje určený
čas.
Mgr. Ing. Zetek reagoval, že se vždy snaží vyjít pacientům vstříc.
Mgr. Hamousová řekla, že když se pořizovalo CT, byly nasmlouvány úhrady s pojišťovnou za
výkony v rámci osmihodinové pracovní doby a zeptala se, jak probíhají úhrady nyní a jaký je
režim úhrad.
Mgr. Ing. Zetek odpověděl, že není problém CT v rámci lůžkových pracovišť, to je v paušálu,
problém je CT vykazované v ambulantní části, ale protože není personál a nelze vyšetření
provádět, není s úhradami problém.
Pan Martinovský řekl, že město dalo stovky milionů korun do nemocnice za několik
posledních let, pracně jsme „vybojovali“ CT a je špatné, když žatecký občan musí jezdit např.
do Prahy nebo shánět vyšetření jinde. Dále řekl, že na ultrazvukové vyšetření se čeká několik
měsíců a do Podbořan se jezdí bez objednání. Žatecká nemocnice by měla být především pro
Žatec.
Mgr. Ing. Zetek odpověděl, že situace se zlepší, protože v jednání je lékař, který nastoupí.
Dementuje sdělení, že do Podbořan se jezdí bez objednání, protože pacienti z Loun a Podbořan
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jezdí na vyšetření do Žatce. Potřebuje-li nějaký pacient nezbytně diagnostiku za účelem
zákroku nebo rozhodnutí o léčbě, je mu tato služba poskytnuta. Vše se opírá o stav personálu a
situace je obdobná i v okolních nemocnicích.
15. XXXXXXXXXXX reagovala na vystoupení pana ředitele, že akutně potřebovali vyšetření
sono, telefonicky hovořila s panem ředitelem a byla odbyta, není tedy pravda, že se každému
vyhoví. U ultrazvuku je problém v tom, že v Podbořanech pacienty ze Žatce nevezmou,
v Lounech a Chomutově se čeká měsíc, v Mostě asi měsíc a půl. Dále řekla, že měli akutní
stav, ledvinovou koliku, a nikdo je nechtěl vzít.
Mgr. Hamousová řekla, že obecně překlady na vyšší pracoviště jsou dlouhodobým problémem.
Pan Martinovský doplnil, že v Podbořanech brali na CT bez objednání, nyní se možná situace
změnila. Navrhl (pokud je to možné) upřednostnit žatecké občany, když již město Žatec
investovalo do nemocnice stovky milionů korun.
16. XXXXXXXXXXXX k přehledu o investičních akcích odboru rozvoje a majetku města
upozornila na to, že u jedné stavby je uvedeno, že BOZP si zajistí zhotovitel, ale podle zákona
toto nelze. Koordinátora BOZP musí zajistit objednatel nebo investor.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
17. RSDr. Pipal navrhl uplatnit zbývající částku zhruba 74 milionů korun na investiční akce.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
18. Mgr. Kapicová hovořila o rekonstrukci komunikace v Dukelské ulici s tím, že termín
realizace měl být říjen až květen, zeptala se, v jakém stavu tato akce je, protože již 20.05.2017
mělo být hotovo a tento termín je stále uveden i na ceduli.
Ing. Mazánková odpověděla, že všem zastupitelům zašle písemnou informaci, kterou
předkládala i radě města. V Dukelské ulici se vyskytl problém s plynem, konečný termín ještě
není známý, protože se jedná o havárii a RWE zpracovává projektovou dokumentaci. Nyní není
schopná sdělit, na kolik měsíců budou práce přerušeny, ale na jednání byl předběžně avizován
termín tři až čtyři měsíce, včetně přípravy projektové dokumentace, potom může nastoupit
město s dokončením finálních povrchů. Teprve až bude radou města projednána smlouva, lze
dát občanům i zastupitelům na vědomí změnu konečného termínu dokončení stavby.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
19. Pan Martinovský se zeptal, zda bude doplněn kontrolní výbor.
Mgr. Hamousová odpověděla, že jsou dvě možné varianty řešení, buď se kontrolní výbor o
jednoho člena doplní, nebo sníží tak, aby celkový počet členů byl lichý.

……….……………………
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

……………….…………
Jana Nováková
místostarostka
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Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva RSDr. Milan Pipal

………………………………….…

Člen zastupitelstva p. Zdeněk Kopta

………………………………….…

Žatec 31.05.2017
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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