MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 11.09.2017

I.

Zahájení

Dne 11.09.2017 v 18:05 hodin paní starostka zahájila 5. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 16 členů zastupitelstva města a
zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Pozdní příchod na jednání nahlásila členka zastupitelstva
města paní Eva Grimeková a omluveni byli Ing. Aleš Jelínek, JUDr. Karel Krčmárik, Bc. Petr
Kubeš a pan Vladimír Martinovský. 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 pana Zdeňka
Koptu a Mgr. Miroslava Jana Šramotu.

III.

Přijatá usnesení

Sloučení návrhové a volební komise
usnesení č. 100/17 Sloučení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje sloučení návrhové a volební komise.
Volba návrhové a volební komise
usnesení č. 101/17 Volba návrhové a volební komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou a volební komisi ve
složení MVDr. Břetislav Frýba (předseda), RSDr. Milan Pipal, Ing. Bc. Ivana Malířová.
Stránka 1 z 13

Schválení programu
usnesení č. 102/17 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- přejmenování bodu č. 2 - Volba návrhové komise – na „Sloučení návrhové a volební komise“
- doplnění bodu č. 2a – Volba návrhové a volební komise
- doplnění bodu č. 8a - Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
- doplnění bodu č. 8b - Jmenování člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.
- doplnění bodu č. 8c – Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města
- doplnění bodu č. 13a - Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna –
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změna
- doplnění bodu č. 13b - Územní studie – Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a rozpočtová změna
- doplnění bodu č. 21a - Prodej části pozemku p. p. č. 6770/7 v k. ú. Žatec, (p. p. č. 6770/14)
- doplnění bodu č. 21b - Prodej části pozemku p. p. č. 744/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
- doplnění bodu č. 21c - Prodej části pozemku trvalý travní porost p. p. č. 831/1 v k. ú.
Bezděkov u Žatce
- doplnění bodu č. 21d - Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 1162/1 v k. ú.
Bezděkov u Žatce
- doplnění bodu č. 23a - Rozpočtová změna – Oprava horní části ulice Nádražní schody, Žatec
- doplnění bodu č. 26a - Rozpočtová změna – DPH
- doplnění bodu č. 26b - Rozpočtová změna – Dočesná 2017
- doplnění bodu č. 26c - Rozpočtová změna – NIV dotace – SPOD 2017
- doplnění bodu č. 26d - Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2018.
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Sloučení návrhové a volební komise
2a Volba návrhové a volební 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. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec o.p.s.
8a Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
8b Jmenování člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.
8c Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města
9. Kontrola usnesení zastupitelstva města
10. Dny evropského dědictví v Žatci (EHD) 2017 – Regionální muzeum K. A. Polánka
11. Žatec, ul. K. H. Máchy – sesuv svahu – podání žádosti o dotaci – spolufinancování
12. Podpora domácího kompostování města Žatec – podání žádosti o dotaci –
spolufinancování
13. Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci – rozpočtová změna k realizaci
projektu
13a Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna – Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a jeho změna
13b Územní studie – Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozpočtová změna
14. Žádost o účelovou investiční dotaci (elektrická smažící pánev) ZŠ Žatec, Komenského
alej 749, okres Louny
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15. Žádost o účelovou investiční dotaci (mycí stroj) ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres
Louny
16. Nabídka Ministerstva obrany ČR převodu pozemků v k. ú. Žatec do majetku města
17. Nabytí pozemku p. p. č. 1400/2 v k. ú. Žatec z majetku státního podniku Lesy České
republiky, s. p. do majetku města
18. Nabytí pozemku p. p. č. 6993/4 v k. ú. Žatec do majetku města
19. Prodej pozemku st. p. č. 2436/10 v k. ú. Žatec
20. Prodej pozemku p. p. č. 1417/1 v k. ú. Žatec
21. Prodej části pozemku p. p. č. 6770/7 v k. ú. Žatec (p. p. č. 6770/13)
21a Prodej části pozemku p. p. č. 6770/7 v k. ú. Žatec, (p. p. č. 6770/14)
21b Prodej části pozemku p. p. č. 744/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
21c Prodej části pozemku trvalý travní porost p. p. č. 831/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
21d Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 1162/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
22. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 7160/21 v k. ú. Žatec
23. Rozpočtová změna – „Oprava mostu 4B-M2 - N. Belojanise, Rooseveltova ulice, Žatec –
mostní svršek a zábradlí“
23a Rozpočtová změna – Oprava horní části ulice Nádražní schody, Žatec
24. Rozpočtová změna – „Vybudování hřiště na Street Workout na p. p. č. 7032/31 k. ú.
Žatec“
25. Rozpočtová změna – DPS a PS – dodatečné zateplení
26. Rozpočtové změny od 01.04. do 30.06.2017
26a Rozpočtová změna – DPH
26b Rozpočtová změna – Dočesná 2017
26c Rozpočtová změna – NIV dotace – SPOD 2017
26d Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2018.
27. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
28. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
29. Usnesení a závěr
Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
usnesení č. 103/17 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 červen 2017 včetně rozvahy a výkazu
zisku a ztráty ke dni 30.06.2017 a výroční zprávy za rok 2016.
Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
usnesení č. 104/17 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 druhé čtvrtletí roku 2017.
Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 105/17 Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. za
období do 30.08.2017.
Způsob volby člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
usnesení č. 106/17 Způsob volby člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce v souladu s volebním řádem schvaluje veřejnou volbu člena správní
rady Nemocnice Žatec o.p.s.
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Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
usnesení č. 107/17 Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce jmenuje členem správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.:
MUDr. Vladimíra Melče, nar.: XXXXXXXXXX, trvalý pobyt: XXXXXXXXXXXXXXX
s účinností od 11.09.2017.
Způsob volby člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.
usnesení č. 108/17 Způsob volby člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce v souladu s volebním řádem schvaluje veřejnou volbu člena dozorčí
rady Nemocnice Žatec o.p.s.
Zánik členství uplynutím funkčního období
usnesení č. 109/17 Zánik členství uplynutím funkčního období
Zastupitelstvo města Žatce v souladu s článkem IX. Zakládací listiny obecně prospěšné
společnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. bere na vědomí zánik členství uplynutím funkčního
období MUDr. Ondřeje Víta v dozorčí radě Nemocnice Žatec o.p.s. a to ke dni 12.09.2017.
Způsob volby člena kontrolního výboru zastupitelstva města
usnesení č. 110/17 Způsob volby člena kontrolního výboru zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce v souladu s volebním řádem schvaluje veřejnou volbu člena
kontrolního výboru zastupitelstva města.
Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města
usnesení č. 111/17 Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce zvolilo v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění PhDr. Zdeňku Venclíčkovou Barannikovou členem
kontrolního výboru zastupitelstva města.
Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 112/17 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Dny evropského dědictví v Žatci (EHD) 2017 – Regionální muzeum K. A. Polánka
usnesení č. 113/17 Dny evropského dědictví v Žatci (EHD) 2017 – Regionální muzeum K.
A. Polánka
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro příspěvkovou
organizaci Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Husova 678, Žatec na organizaci a
zajištění programu akce „Dny evropského dědictví v Žatci 2017“ ve výši 140.000,00 Kč.
Žatec, ul. K. H. Máchy – sesuv svahu – podání žádosti o dotaci – spolufinancování
usnesení č. 114/17 Žatec, ul. K. H. Máchy – sesuv svahu – podání žádosti o dotaci –
spolufinancování
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění spolufinancování projektu s názvem „Žatec, ul.
K. H. Máchy - sesuv svahu“, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve výši 15 %
způsobilých výdajů projektu a úhradu nezpůsobilých výdajů projektu z celkových výdajů
projektu ve výši 7.906.078,12 Kč.
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Podpora domácího kompostování města Žatec – podání žádosti o dotaci –
spolufinancování
usnesení č. 115/17 Podpora domácího kompostování města Žatec – podání žádosti o
dotaci – spolufinancování
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění spolufinancování projektu s názvem „Podpora
domácího kompostování města Žatec“, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve výši
15 % způsobilých výdajů projektu a úhradu případných nezpůsobilých výdajů projektu z
celkových výdajů dotačního projektu ve výši 2.634.170,00 Kč.
Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci – rozpočtová změna k realizaci
projektu
usnesení č. 116/17 Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci – rozpočtová
změna k realizaci projektu
Zastupitelstvo města Žatce v návaznosti na usnesení zastupitelstva města číslo 471/16 ze dne
19.12.2016 schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 500.000,00 Kč - uvolnění finančních
prostředků z rezervního fondu na financování výdajů spojených s realizací projektu
„Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci“.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 711-2143-5137, org. 131

- 500.000,00 Kč (RF)
+ 500.000,00 Kč (projekt).

Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna - Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a jeho změna
usnesení č. 117/17 Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna - Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a jeho změna
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
schváleného dne 27.07.2017 Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu přijetí dotace ve výši 12.281.738,85 Kč na akci
„Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci – Městská knihovna“.
Územní studie – Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozpočtová změna
usnesení č. 118/17 Územní studie – Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
rozpočtová změna
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje na základě registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace schváleného dne 17.08.2017 Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu přijetí dotace ve výši 1.502.820,00 Kč na projekt „Územní
studie krajiny ORP Žatec a Územní studie veřejných prostranství v Žatci (UNESCO)“.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.670.000,00 Kč - uvolnění
finančních prostředků určených na kofinancování dotačních titulů na financování akcí „Územní
studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Žatec“ a „Územní studie
veřejných prostranství ve vybraném území nominovaném k zápisu na Seznam světového
dědictví UNESCO“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901, org. 2017
Výdaje: 739-3635-6119, org. 777

- 1.670.000,00 Kč (kofinancování dotač. titulů)
+ 1.670.000,00 Kč (ÚS krajina a ÚS VP).

Stránka 5 z 13

Žádost o účelovou investiční dotaci (elektrická smažící pánev) ZŠ Žatec, Komenského
alej 749, okres Louny
usnesení č. 119/17 Žádost o účelovou investiční dotaci (elektrická smažící pánev) ZŠ
Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej
749, okres Louny a schvaluje účelovou investiční dotaci na pořízení elektrické smažící pánve o
objemu 120 l, BRM 120 912 ET ve výši 162.000,00 Kč od firmy TeS spol s.r.o. Chotěboř,
Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ: 60934395.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 162.000,00 Kč:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-6351-org. 552

- 162.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 162.000,00 Kč (účelová investiční dotace).

Žádost o účelovou investiční dotaci (mycí stroj) ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres
Louny
usnesení č. 120/17 Žádost o účelovou investiční dotaci (mycí stroj) ZŠ Žatec, Komenského
alej 749, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej
749, okres Louny a schvaluje účelovou investiční dotaci na pořízení mycího stroje Fagor CO170 DD ve výši 97.000,00 Kč od firmy Gastro-Walter s.r.o., Pod Vrchem 68, 405 05 Děčín –
Děčín XX-Nová Ves, IČ: 22802967.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 97.000,00 Kč:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-6351-org. 552

- 97.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 97.000,00 Kč (účelová investiční dotace).

Nabytí pozemků p. p. č. 6953/2 a p. p. č. 3788/1 v k. ú. Žatec do majetku města
usnesení č. 121/17 Nabytí pozemků p. p. č. 6953/2 a p. p. č. 3788/1 v k. ú. Žatec do
majetku města
Zastupitelstvo města Žatce neschvaluje nabýt do majetku města pozemky p. p. č. 6953/2
ostatní plocha o výměře 1.577 m2 v k. ú. Žatec a p. p. č. 3788/1 ostatní plocha o výměře 387
m2 vše v k. ú. Žatec z majetku ČR - Ministerstva obrany za kupní cenu 275.533,00 Kč.
Nabytí pozemku p. p. č. 1400/2 v k. ú. Žatec z majetku státního podniku Lesy České
republiky, s. p. do majetku města
usnesení č. 122/17 Nabytí pozemku p. p. č. 1400/2 v k. ú. Žatec z majetku státního
podniku Lesy České republiky, s. p. do majetku města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatně nabýt do majetku města pozemek p. p. č.
1400/2 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Žatec, zaps. na LV 86, tvořící část místní
komunikace ev. č. 289c v Žatci z majetku státního podniku Lesy České republiky, s. p., se
sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ: 42196451. Současně zastupitelstvo města
schvaluje text Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky
a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb. o
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státním podniku“).
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Nabytí pozemku p. p. č. 6993/4 v k. ú. Žatec do majetku města
usnesení č. 123/17 Nabytí pozemku p. p. č. 6993/4 v k. ú. Žatec do majetku města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje nabýt do majetku města darem pozemek p. p. č. 6993/4
ostatní plocha o výměře 2.099 m2 v k. ú. Žatec z majetku Ústeckého kraje a současně
schvaluje text Darovací smlouvy.
Prodej pozemku st. p. č. 2436/10 v k. ú. Žatec
usnesení č. 124/17 Prodej pozemku st. p. č. 2436/10 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemku zastavěná plocha st. p. č.
2436/10 o výměře 20 m2 pod stavbou garáže v k. ú. Žatec XXXXXXXXXXXX za kupní cenu
30.000,00 Kč + poplatky spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek
katastrálnímu úřadu.
Prodej části pozemku p. p. č. 6770/7 v k. ú. Žatec (p. p. č. 6770/13)
usnesení č. 125/17 Prodej části pozemku p. p. č. 6770/7 v k. ú. Žatec (p. p. č. 6770/13)
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č.
6770/7, dle GP č. 6394-22/2017 nově označená ostatní plocha p. p. č. 6770/13 o výměře 13 m2
v k. ú. Žatec XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 6.500,00 Kč + poplatky spojené s
provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Prodej části pozemku p. p. č. 6770/7 v k. ú. Žatec, (p. p. č. 6770/14)
usnesení č. 126/17 Prodej části pozemku p. p. č. 6770/7 v k. ú. Žatec, (p. p. č. 6770/14)
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č.
6770/7, dle GP č. 6394-22/2017 nově označená ostatní plocha p. p. č. 6770/14 o výměře 44 m2
v k. ú. Žatec XXXXXXXXXXXX za kupní cenu 22.000,00 Kč + poplatky spojené s
provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Prodej části pozemku p. p. č. 744/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 127/17 Prodej části pozemku p. p. č. 744/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č.
744/1, dle GP č. 408-25/2017 nově označená ostatní plocha p. p. č. 744/2 o výměře 18 m2 v k.
ú. Bezděkov u Žatce XXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 4.500,00 Kč + poplatky spojené s
provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Prodej části pozemku trvalý travní porost p. p. č. 831/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 128/17 Prodej části pozemku trvalý travní porost p. p. č. 831/1 v k. ú.
Bezděkov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku trvalý travní porost p.
p. č. 831/1 dle GP č. 406-031/2017 nově označený trvalý travní porost p. p. č. 831/3 o výměře
16 m2 v k. ú. Bezděkov u Žatce XXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 4.000,00 Kč +
poplatky spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 1162/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 129/17 Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 1162/1 v k. ú. Bezděkov u
Žatce
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č.
1162/1, dle GP č. 405-5303/2017 nově označená ostatní plocha p. p. č. 1162/5 o výměře 58 m2
v k. ú. Bezděkov u Žatce XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 29.000,00 Kč +
poplatky spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
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Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 7160/21 v k. ú. Žatec
usnesení č. 130/17 Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 7160/21 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č.
7160/21, dle GP č. 6353-5/2017 nově označenou ostatní plochu p. p. č. 7160/33 o výměře 42
m2 v k. ú. Žatec Společenství vlastníků jednotek Sládkova 456 a 481 v Žatci za kupní cenu
28.000,00 Kč + poplatky spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek
katastrálnímu úřadu.
Rozpočtová změna – „Oprava mostu 4B-M2 - N. Belojanise, Rooseveltova ulice, Žatec –
mostní svršek a zábradlí“
usnesení č. 131/17 Rozpočtová změna – „Oprava mostu 4B-M2 - N. Belojanise,
Rooseveltova ulice, Žatec – mostní svršek a zábradlí“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5.100.000,00 Kč - uvolnění
finančních prostředků z investičního fondu na financování akce stavby „Oprava mostu 4B-M2
– N. Belojanise, Rooseveltova ulice, Žatec – mostní svršek a zábradlí“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 710-2219-5171 org. 666

- 5.100.000,00 Kč (IF)
+ 5.100.000,00 Kč (most N. Belojanise).

Rozpočtová změna – Oprava horní části ulice Nádražní schody, Žatec
usnesení č. 132/17 Rozpočtová změna – Oprava horní části ulice Nádražní schody, Žatec
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.500.000,00 Kč - uvolnění
finančních prostředků z investičního fondu na financování akce „Oprava horní části ulice
Nádražní schody, Žatec“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 710-2212-5171 org. 773

- 1.500.000,00 Kč (IF)
+ 1.500.000,00 Kč (ul. Nádražní schody).

Rozpočtová změna – „Vybudování hřiště na Street Workout na p. p. č. 7032/31 k. ú.
Žatec“
usnesení č. 133/17 Rozpočtová změna – „Vybudování hřiště na Street Workout na p. p. č.
7032/31 k. ú. Žatec“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 950.000,00 Kč - uvolnění
finančních prostředků z investičního fondu na financování akce „Vybudování hřiště na Street
Workout na p. p. č. 7032/31 k. ú. Žatec“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 739-3412-6121 org. 746

- 950.000,00 Kč (IF)
+ 950.000,00 Kč (Street workout hřiště).

Rozpočtová změna – DPS a PS – dodatečné zateplení
usnesení č. 134/17 Rozpočtová změna – DPS a PS – dodatečné zateplení
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.330.000,00 Kč, a to
zapojení první části účelové investiční dotace do rozpočtu města.
Účelový znak 13 501 - investiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
poskytnutá z programu 11331 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb na realizaci projektu číslo 113D313003401 pod názvem „Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č. p. 642, 652, 845
a 852 v Žatci“ ve výši 1.329.820,97 Kč.
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Příjmy: 4216-ÚZ 13 501, org. 808
Výdaje: 741-6171-6901, org. 2017

+ 1.330.000,00 Kč (příjem dotace SR)
+ 1.330.000,00 Kč (kofin. dotač. titulů).

Rozpočtové změny od 01.04. do 30.06.2017
usnesení č. 135/17 Rozpočtové změny od 01.04. do 30.06.2017
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových změn, schválených Radou
města Žatce, za období 01.04. – 30.06.2017.
Rozpočtová změna – DPH
usnesení č. 136/17 Rozpočtová změna – DPH
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 769.000,00 Kč na navýšení
výdajů kapitoly 741 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, a to takto:
Výdaje: 741-6399-5362
Výdaje: 739-3613-6121 org. 808

+ 769.000,00 Kč (platba daní SR)
- 769.000,00 Kč (DPS – energetické úspory).

Rozpočtová změna – Dočesná 2017
usnesení č. 137/17 Rozpočtová změna – Dočesná 2017
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 665.000,00 Kč, a to
zapojení příjmů z reklamní činnosti v rámci Žatecké Dočesné 2017 do rozpočtu města na
úhradu výdajů spojených s pořádáním této kulturní akce.
Příjmy: 716-3311-2132
Výdaje: 716-3319-5164, org. 95

+ 665.000,00 Kč
+ 665.000,00 Kč.

Rozpočtová změna – NIV dotace – SPOD 2017
usnesení č. 138/17 Rozpočtová změna – NIV dotace – SPOD 2017
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu v celkové výši 3.139.000,00 Kč, a to
zapojení účelové neinvestiční dotace do rozpočtu města.
Účelový znak 13 011 - neinvestiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na
činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro
rok 2017 – druhá splátka dotace ve výši 3.138.712,00 Kč.
Příjmy: 4116-ÚZ 13 011
Výdaje: 719-6171-5901-ÚZ 13 011
Výdaje: 719-6171-5011-ÚZ 13 011
Výdaje: 719-6171-5031-ÚZ 13 011
Výdaje: 719-6171-5032-ÚZ 13 011
Výdaje: 719-6171-5038-ÚZ 13 011
Výdaje: 719-6330-5342, org. 6171
Výdaje: 719-6171-5901, org. 13011

+ 3.139.000,00 Kč (příjem NIV dotace)
+ 1.795.000,00 Kč (SPOD 2017)
+ 1.000.000,00 Kč (SPOD – hrubé mzdy)
+ 250.000,00 Kč (SPOD – sociální pojištění)
+ 90.000,00 Kč (SPOD – zdravotní pojištění)
+
4.000,00 Kč (SPOD – povinné úraz. poj.)
+ 30.000,00 Kč (sociální fond)
30.000,00 Kč (RF dotace SPOD).

Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2018
usnesení č. 139/17 Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2018
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje složení minirozpočtových výborů pro sestavení rozpočtu
Města Žatce na rok 2018.
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Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 140/17 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
15.06.2017 do 01.09.2017.

IV.

Nepřijatá usnesení

Materiál č. 08b:
Schválení kandidáta na člena dozorčí rady Nemocnice Žatec, o.p.s. – XXXXXXXXXXXXXX
Hlasování:

9 hlasů pro

0 hlasů proti

8 se zdrželo

0 nehlasovalo

Materiál č. 08b:
Schválení kandidáta na člena dozorčí rady Nemocnice Žatec, o.p.s. – XXXXXXXXXXXXXX
Hlasování:

7 hlasů pro

0 hlasů proti

9 se zdrželo

1 nehlasoval

5 se zdrželo

3 nehlasovali

Materiál č. 20:
Prodej pozemku p. p. č. 1417/1 v k. ú. Žatec
Hlasování:

8 hlasů pro

V.

1 hlas proti

Úkoly z jednání zastupitelstva

1. XXXXXXXXXXXX přednesla žádost o prošetření nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím a stížnost na postup při vyřizování žádosti. Požádala o
vyrozumění a zveřejnění výsledku šetření a přijatých opatření k nápravě, včetně veřejné
písemné omluvy občanům, kteří se aktivně a bez nároku na honorář ve veřejném zájmu širší
veřejnosti podílejí na kontrole při správě, mimo jiné, Žatecké teplárenské, a.s., a to v Žateckém
zpravodaji města Žatec. Obrátila se na místostarostku města a předsedkyni dozorčí rady
Žatecké teplárenské, a.s. paní Novákovou v souvislosti s jejím vyjádřením ve výroční zprávě
společnosti, kdy členové spolku VPN 2016, z.s. nabyli dojmu, že se patrně jedná o očerňování
občanů města vystupujících na jednání zastupitelstva. Dále hovořila o podání žádosti o
poskytnutí informace, rozhodnutí o odmítnutí žádosti a podání odvolání proti rozhodnutí, které
nebylo na spisovně Krajského úřadu Ústeckého kraje dohledáno, i když dle § 16 zákona měl
povinný subjekt předložit odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 15
dnů ode dne doručení odvolání. Závěrem XXXXXXXXXXX požádala o dodržování zákona a
předala svůj písemný podnět k zaevidování.
Úkol pro vedení města.
2. Mgr. Veselý, ředitel Městského divadla Žatec, oznámil přítomným, že letošní Dočesná byla
za současných podmínek a za současného rozsahu poslední, kterou organizoval, protože akci
takovéto velikosti nemůže do budoucna zajišťovat tým pouze čtyř lidí, jak to bylo doposud, ale
je nutný tým minimálně dvaceti osob. Řekl, že má za povinnost organizovat pro město
Dočesnou, ale nikde není stanoveno, v jakém rozsahu a jak má tato akce vypadat; v současnosti
je to ovšem tak, že zajišťuje jak samotnou kulturní akci, tak i veškeré nutné související práce.
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Navrhl přerozdělit činnost do více organizací nebo subjektů a ustavit tým osob, které se budou
problematikou Dočesné zabývat. Kladně ohodnotil letošní akci v klášterní zahradě, na které se
podílel Chrám Chmele a Piva, žatecké infocentrum a Ing. Havelka, ale současně sdělil, že akci
by neměl zajišťovat Chrám Chmele a Piva, ale komise rady města, např. sportovní a sociální.
Navrhl začít společně jednat a vytvořit tým s tím, že v počtu čtyř zaměstnanců divadla je
schopen zajistit akci v rozsahu letního kina.
Podnět pro kulturní komisi a radu města.
3. XXXXXXXXXX z Chomutovské ulice hovořil o pozemku parcelní číslo 6855, což je ulička
v majetku města od železničního mostu u bývalé Fruty k odbočce na křižovatku na Záhoří.
Vzhledem k provozu, který je na Chomutovské ulici, žádali občané o vytvoření chodníku, po
kterém by se dalo bezpečně chodit. Při projednávání změny územního plánu č. 3 bylo řečeno,
že chodník nebude a nelze ani rozšířit jednu krajnici. Řekl, že zmiňovaná ulička na parcele
číslo 6855 je neprůchodná, protože u dolního vstupu je brána, která se někdy zamyká a vede na
pozemek města, horní vstup je oplocen spolu se sousedním pozemkem. Dle změny č. 5
územního plánu počítá město s využitím cca 4/5 dolní části uličky na místní obslužnou
komunikaci. Dotázal se, kdy bude obslužná komunikace zrealizovaná tak, aby byla přístupná
pro občany, a jaké má odbor rozvoje a majetku města plány se zbylou částí uličky, a to jak
technické, tak i časové, protože chodcům by zpřístupnění uličky velice pomohlo a zároveň by
se snížilo riziko případné havárie.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
4. Mgr. Karas k materiálu č. 20 – Prodej pozemku p. p. č. 1417/1 v k. ú. Žatec požádal vedoucí
odboru rozvoje a majetku města o shrnutí argumentů, proč předkladatel nedoporučuje prodej
pozemku, protože v materiálu je uvedeno, že je to zahrada a jedná se o odloučenou lokalitu.
Doporučil navrhnout žadatelům pronájem pozemku.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
5. MVDr. Frýba upozornil na mapy, které jsou přikládány k materiálům týkajícím se prodejů
pozemků s tím, že fotokopie map jsou nevypovídající, nejsou na nich vidět čísla pozemků a
nelze z nich zjistit, kde přesně se pozemky nacházejí.
Úkol pro odbor rozvoje a majetku města.
6. RSDr. Pipal v souvislosti s budováním hřiště na Street Workout hovořil o hřišti ve
vnitrobloku v ulici Bratří Čapků, řekl, že v současné době je téměř nefunkční a navrhl dořešit i
toto hřiště.
Podnět pro odbor rozvoje a majetku města.
7. Paní Žitníková se zeptala, zda se plánují cvičební prvky pro seniory, protože v současné
době je jich několik pouze v domově pro seniory, a navrhla sportovní komisi umístění
cvičebních prvků například v klášterní zahradě.
Podnět pro sportovní komisi.
8. RSDr. Pipal se vrátil k vystoupení XXXXXXX s tím, že byly stanovené nějaké termíny, do
kdy se má lidem odpovědět. Požádal o předložení souhrnné dílčí zprávy na další jednání
zastupitelstva města, jak se odpovídalo na připomínky občanů. Dále hovořil o podnětném
materiálu Ing. arch. Vaníčka, ke kterému by bylo vhodné vyvolat diskuzi a některé věci
navrhnout do rozpočtu města na rok 2018, příp. na další léta, protože to jsou nutné věci.
K vystoupení Mgr. Veselého v souvislosti s Dočesnou řekl, že je nutné se tím zabývat, protože
se zúčastnil slavností v Uherském Hradišti a viděl, jak je akce rozdělena po jednotlivých
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částech i s odpovědností. Místní řemeslníci mají například pronájem stánků za jednu korunu a
prezentují tak svoji činnost. Požádal o účast při jednání v této věci. K žatecké nemocnici řekl,
že by stálo za to uvažovat ne o změně vlastníka, ale o případném pronájmu, protože mu také
vadí to, o čem dnes v souvislosti s nemocnicí mluvil pan Hladký. Máme sice finanční
prostředky, ale neumíme organizaci řídit tak, aby se dostala do nějakého většího celku, který
nám bude garantovat lékařskou péči v plném rozsahu. Je to velice důležitá věc k vyřešení a
možná by tím i zmizely některé střetné body, které nyní řešíme. Na závěr navrhl přemýšlet nad
tím, že by si město vzalo případně úvěr na zajištění všech potřebných akcí, které by se měly
plánovat na období deseti až patnácti let.
Úkol pro tajemníka úřadu v součinnosti s vedoucími odborů.
Podnět pro radu města, odbor rozvoje a majetku města, finanční odbor a komisi kultury a
cestovního ruchu.
9. Pan Štross navázal na podnět RSDr. Pipala, řekl, že v našem městě je v podstatě zakázáno
mluvit o možné privatizaci nemocnice, ale sám se stal pacientem zprivatizované nemocnice,
kde nebyl obtěžován tím, že by nebyli k dispozici lékaři a nemohli provést nějaký zákrok.
V České republice je spousta měst, ve kterých došlo k úspěšné privatizaci nemocnic, které
neomezily ani okruh záběrů ani počty svých primariátů a městům v podstatě i přinášejí zisk,
což u nás vzhledem k investicím, které tam za ty roky proběhly, není. Navrhl počítat do
budoucna se začleněním žatecké nemocnice do systému okresních zdravotních. Dále řekl, že
stále s nadějí očekává, jak se u nás projeví průmyslová zóna Triangle, kolik sem přijde
investorů, jak se město začne pomalu nastartovávat, k tomu je projekt Chrámu Chmele a Piva,
který má lákat stále více turistů, a na druhou stranu jsou lidé bydlící v centru nebo jiných
krizových částech města denně konfrontováni s lidmi, kteří sem přicházejí čerpat sociální
dávky na bydlení, ale ne s úmyslem zde pracovat. V této souvislosti jej zaujal postup některých
měst Ústeckého kraje vyčleňovat zóny, ve kterých nebude možné pobírat další nové dávky na
sociální bydlení, čímž se zamezí přílivu dalších osob do takto středně velkých měst, jako je
třeba Žatec. Navrhl, aby se tím vedení města zabývalo, protože je takto obydlena celá řada
domů a další byty se připravují.
Úkol pro odbor sociálních věcí.
Podnět pro radu města.
10. Pan Hladký řekl, že zhruba před rokem vystupoval na zastupitelstvu města výkonný ředitel
firmy Grape SC, a.s. XXXXXX s tím, že Žatecká teplárenská, a.s. vypsala výběrové řízení, do
kterého se společnosti Grape SC, a.s. nepodařilo z počátku přihlásit, nedostali zadávací
dokumentaci a Žatecká teplárenská, a.s. nechtěla hodnotit jejich nabídku. Řekl, že záležitost
zatím nijak neřešil, protože nevěděl, jak vše dopadlo, ale v nedávné době zjistil, že ve
výběrovém řízení v hodnotě několika set tisíc byla nabídka společnosti Grape SC, a.s. asi o 40
% nižší, než ta vítězná. Žatecká teplárenská, a.s. nabídku společnosti Grape SC, a.s. přijala,
otevřela a vyhodnotila dražší firmu ve výběrovém řízení, kde jediným hodnotícím kritériem
byla cena. Řekl, že vznikla škoda cca 100 až 150 tisíc korun, což je drobnost z hlediska
výběrového řízení, ale procentuálně je to dost veliký problém, proto to sděluje všem
zastupitelům, neboť jsme majiteli teplárny. Požádal dozorčí radu společnosti Žatecká
teplárenská, a.s. o písemnou odpověď.
Podnět pro dozorčí radu Žatecké teplárenské, a.s.
……….……………………
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

……………….…………
Jana Nováková
místostarostka
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Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva p. Zdeněk Kopta

…………………………………….

Člen zastupitelstva Mgr. Miroslav Jan Šramota

………………………………….…

Žatec 20.09.2017
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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