MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
ze 4. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 22.06.2017

I.

Zahájení

Dne 22.06.2017 v 18:05 hodin paní starostka zahájila 4. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 14 členů zastupitelstva města a
zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Pozdní příchod na jednání nahlásili členové
zastupitelstva města MVDr. Břetislav Frýba, Mgr. Jiří Karas a p. Vladimír Martinovský a
omluveni byli Ing. Aleš Jelínek, JUDr. Karel Krčmárik, Ing. Bc. Ivana Malířová a Mgr.
Miroslav Jan Šramota. 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 Mgr. Evu
Kapicovou a Mgr. Jaroslavu Raganovou.

III.

Přijatá usnesení

Volba návrhové komise
usnesení č. 79/17 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení
Mgr. Stanislava Hafnerová, Bc. Petr Kubeš a p. Martin Štross.
Schválení programu
usnesení č. 80/17 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s doplněním bodu č. 6a - Jmenování
člena správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.
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Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2016
6a Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.
7. Kontrola usnesení zastupitelstva města
8. Účetní závěrka Města Žatce
9. Rozpočtová změna – daň z příjmu PO hrazená obcí
10. Rozpočtová změna – mobilní kluziště
11. Rozpočtová změna – forenzní audit ŽT, a.s.
12. Závěrečný účet DSO Mikroregion Nechranicko
13. Smlouva o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu kulturní památky
v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón
14. Dotace z výzvy č. 2/2017 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu
na podporu úspor energie pro rok 2017, Podprogram: P1 Investiční podpora realizace
energeticky úsporných projektů - „Veřejné osvětlení - nemocnice, Žatec“
15. Rozpočtová změna - „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
v Nemocnici Žatec“
16. Rozpočtové změny – uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy 2017
17. Prodej pozemku zastavěné plochy st. p. č. 5202 v k. ú. Žatec
18. Žádost o účelovou investiční dotaci – Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
19. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
20. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace
21. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Žatec, Komenského
alej 749, okres Louny
22. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žatec, Jižní
2777, okres Louny
23. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
24. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
25. Usnesení a závěr
Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2016
usnesení č. 81/17 Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2016
Zastupitelstvo města Žatce ve smyslu čl. VII. Zakládací listiny projednalo a bere na vědomí
předloženou výroční zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2016.
Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 82/17 Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce v souladu s článkem VI. Zakládací listiny obecně prospěšné
společnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. bere na vědomí zánik členství uplynutím funkčního
období MUDr. Ireny Wilferové a MUDr. Romana Sýkory, Ph.D. ve správní radě Nemocnice
Žatec, o.p.s., a to ke dni 22.08.2017.
Zastupitelstvo města Žatce opětovně jmenuje členem správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.:
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MUDr. Irenu Wilferovou, nar.: XXXXXXXX, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
s účinností od 22.08.2017.
Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 83/17 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Účetní závěrka Města Žatce
usnesení č. 84/17 Účetní závěrka Města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Města Žatce
sestavenou k rozvahovému dni, a to k 31.12.2016.
Rozpočtová změna – daň z příjmu PO hrazená obcí
usnesení č. 85/17 Rozpočtová změna – daň z příjmu PO hrazená obcí
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.996.000,00 Kč na navýšení
rozpočtu Daně z příjmů právnických osob hrazené obcí.
Příjmy: 1122
Výdaje: 741-6399-5362 org. 270

+ 1.996.000,00 Kč příjem daně
+ 1.996.000,00 Kč zaplacení daně

Rozpočtová změna – mobilní kluziště
usnesení č. 86/17 Rozpočtová změna – mobilní kluziště
Zastupitelstvo města Žatce pověřuje společnost Technická správa města Žatec s.r.o, Čeradická
1014, Žatec, IČ 227 92 830 zajištěním provozu mobilního kluziště v roce 2017.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 676.000,00 Kč na uvolnění
finančních prostředků z rezervního fondu na financování výdajů spojených s provozem
mobilního kluziště.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 739-3429-5164, org. 744

- 676.000,00 Kč (RF)
+ 676.000,00 Kč (mobilní kluziště).

Rozpočtová změna – forenzní audit ŽT, a.s.
usnesení č. 87/17 Rozpočtová změna – forenzní audit ŽT, a.s.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.319.000,00 Kč na uvolnění
finančních prostředků z rezervního fondu na financování výdajů spojených s vypracováním
forenzního auditu společnosti Žatecká teplárenská, a.s., se sídlem Žatec č. p. 3149, IČ
64650871 za období leden 2013 až prosinec 2016.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 719-6171-5166

- 1.319.000,00 Kč (RF)
+ 1.319.000,00 Kč (forenzní audit).

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nechranicko
usnesení č. 88/17 Závěrečný účet DSO Mikroregion Nechranicko
Zastupitelstvo města Žatce projednalo, dle § 39, odst. 9) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nechranicko za rok 2016.
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Smlouva o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu kulturní památky
usnesení č. 89/17 Smlouva o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu
kulturní památky
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí finančního účelového
příspěvku na obnovu kulturní památky v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Dotace z výzvy č. 2/2017 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na
podporu úspor energie pro rok 2017
usnesení č. 90/17 Dotace z výzvy č. 2/2017 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního
programu na podporu úspor energie pro rok 2017
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění finančních prostředků na realizaci akce „Veřejné
osvětlení - nemocnice, Žatec“ v souvislosti s podáním žádosti o dotaci z výzvy č. 2/2017 k
předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2017, Podprogram: P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů, aktivita:
1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) v rozsahu:
Kompletní výměna svítidel včetně pořízení a instalace konstrukčních prvků, kabeláže a s tím
souvisejících prací.
Celkové výdaje projektu v této variantě činí 1.723.810,00 Kč bez DPH (předpoklad ceny), z
toho uznatelné náklady činí max. 317.146,00 Kč bez DPH (předpoklad ceny) a neuznatelné
náklady činí 1.406.664,00 Kč bez DPH.
Celková přidělená výše dotace činí max. 158.573,00 Kč bez DPH (50 % způsobilých výdajů
projektu). DPH není v rámci tohoto projektu uznatelným výdajem.
Náklady na rekonstrukci vychází z rozpočtovaných cen dle ceníku ÚRS.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění spolufinancování projektu s názvem „Veřejné
osvětlení - nemocnice, Žatec“, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve výši 50 %
způsobilých výdajů projektu a úhradu nezpůsobilých výdajů projektu a ukládá starostce města
podepsat Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2017.
Rozpočtová změna - uvolnění finančních prostředků z investičního fondu
usnesení č. 91/17 Rozpočtová změna - uvolnění finančních prostředků z investičního
fondu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu - uvolnění finančních prostředků z
investičního fondu na financování akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení v Nemocnici Žatec“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 739-3631-6121 org. 692

- 1.700.000,00 Kč (IF)
+ 1.700.000,00 Kč (VO v areálu Nemocnice Žatec).

Rozpočtové změny – uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy 2017
usnesení č. 92/17 Rozpočtové změny – uvolnění finančních prostředků na investiční akce
a opravy 2017
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové změny v celkové výši 12.700.000,00 Kč uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí schválených
usnesením č. 452/16 ze dne 19.12.2016 „Investiční plán 2017“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 710-2212-6121 org. 653
Výdaje: 710-2212-6121 org. 713

- 12.700.000,00 Kč (IF)
+ 3.100.000,00 Kč (příjezd. komunikace Velichov)
+ 4.500.000,00 Kč (propojka cyklostezek)
Stránka 4 z 8

Výdaje: 710-2212-5171 org. 773
Výdaje: 739-2333-6121 org. 703

+ 1.900.000,00 Kč (ul. Nádražní schody)
+ 3.200.000,00 Kč (rybník Radíčeves).

Prodej pozemku zastavěné plochy st. p. č. 5202 v k. ú. Žatec
usnesení č. 93/17 Prodej pozemku zastavěné plochy st. p. č. 5202 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje na základě předkupního práva dle § 3056
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, prodej pozemku zastavěné
plochy st. p. č. 5202 o výměře 212 m2 v k. ú. Žatec pod stavbou garáže XXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu 95.433,00 Kč + poplatky spojené s provedením kupní smlouvy, správní poplatek
katastrálnímu úřadu a daň z nabytí nemovitých věcí. Kupní smlouva bude se zřízením
služebnosti stezky a cesty přes pozemek p. p. č. 6824/13 v k. ú. Žatec.
Žádost o účelovou investiční dotaci – Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
usnesení č. 94/17 Žádost o účelovou investiční dotaci – Chrám Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost Ing. Ondřeje Baštýře, pověřeného řízením
Chrámu Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace a schvaluje poskytnutí účelové investiční
dotace ve výši 150.000,00 Kč PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace, nám.
Prokopa Velkého 1951, Žatec na spolufinancování zastřešeného pódia v pivovarské zahradě
restaurace U Orloje.
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
usnesení č. 95/17 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres
Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy, Žatec,
Jižní 2777, okres Louny a schvaluje účelovou neinvestiční dotaci na pořízení výškově
nastavitelných lavic a židlí ve výši 150.000,00 Kč.
Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace
usnesení č. 96/17 Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Chrám
Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace v předloženém znění.
Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Žatec, Komenského
alej 749, okres Louny
usnesení č. 97/17 Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ
Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny v předloženém znění.
Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žatec, Jižní
2777, okres Louny
usnesení č. 98/17 Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny v předloženém znění.
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Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 99/17 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
13.05.2017 do 14.06.2017.

IV.

Nepřijatá usnesení

Na jednání nebyla žádná nepřijatá usnesení.

V.

Úkoly z jednání zastupitelstva

1. XXXXXXXXX hovořil o vykácených stromech a dlouhodobě rozkopané komunikaci v ulici
Svatopluka Čecha a o chybějících místech ve školkách. Dále vyjádřil nesouhlas s rekonstrukcí
náměstí Poperinge.
Mgr. Hamousová odpověděla, že chybějící místa ve školkách jsou hlavně v Praze a okolí Prahy
a Brna, v Žatci jsou místa v mateřských školách zajištěna pro všechny přihlášené děti. K otázce
vykácených stromů uvedla, že výsadba stromů probíhá následně po rekonstrukcích komunikací,
a to podle projektové dokumentace a po odsouhlasení odborem Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí. K rekonstrukci náměstí Poperinge řekla, že prostor byl dlouhodobě
v nevyhovujícím stavu a přes toto náměstí docházejí obyvatelé sídliště do obchodu, na
polikliniku a děti do školy a školky.
Bc. Oppelová doplnila, že v ulici Svatopluka Čecha by mělo být vysázeno devatenáct lip a
výsadba by měla být dokončena do 30.06.2017.
Mgr. Hamousová k rekonstrukci komunikace řekla, že před jejím zahájením úřad poptal
správce sítí (RWE a SČVaK) a pracoval s vyjádřeními, která obdržel.
2. RSDr. Pipal navrhl, aby se záležitostí zabýval kontrolní výbor a prověřil celý postup.
Mgr. Hamousová reagovala, že kontrolní výbor by měl navrhnout mechanismus řešení a
zabývat se všemi rekonstrukcemi komunikací, ne pouze ulicí Svatopluka Čecha. Dále řekla, že
závěr kontrolního výboru bude zaslán na vědomí XXXXXXXXXX.
Úkol pro kontrolní výbor.
3. Pan Martinovský požádal o poskytnutí veškeré dokumentace pro kontrolní výbor.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
4. Mgr. Kapicová připomněla svůj dotaz na minulém jednání zastupitelstva města, kdy se
zeptala na termín dokončení rekonstrukce Dukelské ulice a bylo jí přislíbeno, že zastupitelé
dostanou podrobné informace o průběhu oprav, což se nestalo.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
5. RSDr. Pipal navrhl, aby se rada města ve spolupráci se správní radou Nemocnice Žatec,
o.p.s. zabývala dalším vývojem nemocnice, která se dle jeho názoru stává okrajovou nemocnicí
bez další návaznosti.
Mgr. Hamousová odpověděla, že nyní jsou vypracované zhruba čtyři varianty a ředitel
nemocnice se po doporučení správní rady dostaví na jednání rady města s konkrétními návrhy.
Pan Řáha doplnil, že ředitel nemocnice dostal již konkrétní úkol z rady města.
Podnět pro radu města a správní radu Nemocnice Žatec, o.p.s.
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6. RSDr. Pipal připomněl dotazy občanů na minulém jednání zastupitelstva města s tím, že
byly řešeny vedoucí odboru rozvoje a majetku města, ale dosud nebylo odpovězeno na dotazy,
které byly zaslány písemně (e-mailem). Požádal, aby se zasílaly odpovědi na všechny vznesené
dotazy a zmínil v této souvislosti dotazy XXXXXXXXXX.
Ing. Šmeráková požádala RSDr. Pipala, aby sdělil, o co konkrétně se jedná, protože takto jde o
příliš obecné sdělení.
RSDr. Pipal odpověděl, že jakmile toto dodá, bude následně zároveň vyžadovat i nápravná
opatření a řekl, že vše dodá konkrétně.
Úkol pro vedoucí odborů.
7. Pan Štross poděkoval řediteli Městské policie Žatec za řešení situace na Kruhovém a
Chelčického náměstí i v ostatních odlehlých lokalitách a upozornil na problematiku restaurace
Zvon (distribuce drog). Požádal vedení města a ředitele městské policie o součinnost s Policií
ČR, hygienou apod. Dále se zeptal, zda stavební úřad jedná s majiteli o stavu domů naproti
Komerční bance.
Mgr. Hamousová odpověděla, že cca před dvěma měsíci bylo ukončeno dědické řízení, majitelé
mají zájem oba domy zrekonstruovat v co nejbližším termínu, včetně zpřístupnění podzemí, a to
podle požadavku památkářů. Nyní zpracovávají projektovou dokumentaci s tím, že ze strany
města jim byla nabídnuta možnost využití dotačního titulu, který zřizuje město.
Pan Solar k problematice restaurace Zvon řekl, že na toto téma již hovořil s Celní správou a
záležitost lze spojit i s hasiči, hygienou, stavebním i živnostenským úřadem, ale nepůjde o
řešení tzv. ze dne na den.
Pan Špička řekl, že v loňském roce již řada dílčích kontrol proběhla ve spolupráci s Policií ČR,
živnostenským úřadem, finančním úřadem a odborem sociálních věcí, např. kontrola herny a
hracích automatů.
Pan Solar doplnil, že průběžné kontroly probíhaly ve spolupráci s Úřadem práce ČR a
odborem sociálních věcí.
8. Pan Štross se zeptal na modernizaci městského kamerového systému, protože často dochází
před vietnamskými prodejnami v centru města k porušování vyhlášky o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejnosti. Zeptal se, zda je problematika řešitelná se stávajícími
kamerami.
Pan Solar odpověděl, že se současnými analogovými kamerami je řešení problematické. Rada
města na jednom ze svých posledních jednání schválila návrh modernizace a rozšíření
kamerového systému, kdy kamery budou digitální a jedna z nich by měla monitorovat přímo
restauraci Zvon.
9. Pan Martinovský se zeptal na dobu udržitelnosti laviček na Kruhovém náměstí, které byly
namontovány v souvislosti s rekonstrukcí autobusového nádraží, a navrhl jejich přemístění.
Mgr. Hamousová odpověděla, že doba udržitelnosti je pět let. Dále řekla, že městský architekt
vytipoval další místa, na která by se mohly lavičky umístit, aby bylo dost místa na sezení pro
všechny občany.

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

……………….…………
Jana Nováková
místostarostka
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Ověřovatelé zápisu:
Členka zastupitelstva Mgr. Eva Kapicová

………………………………….…

Členka zastupitelstva Mgr. Jaroslava Raganová

………………………………….…

Žatec 23.06.2017
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání

Stránka 8 z 8

