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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Žatce ze dne 13. 12. 2017.

2. Zdůvodnění:
Dne 13. 12. 2017 proběhlo jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen KV)
s následujícím programem:
Program:
1.
2.
3.
4.

Rekonstrukce a opravy komunikací v Žatci
Plán činností KV pro rok 2018
Žádost Ing. Ivany Vírové
Ostatní

Z jednání KV byl vypracován zápis, který je přílohou tohoto materiálu. Další jednání KV proběhne
na začátku roku 2018 (dle dohody členů KV).

3. Příloha:
Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 13. 12. 2017

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Žatce

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Žatec
konaného dne 13. 12. 2017
Přítomni: Vladimír Martinovský, Jana Eisertová, Ing. Bc. Ivana Malířová, Mgr. Eva
Kapicová, PhDr. Zdeňka Venclíčková - Baranniková
Nepřítomni omluveni:

--------

Místo konání: Radnice – malá zasedací místnost
Zahájení: 15:30 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.

Rekonstrukce a opravy komunikací v Žatci
Plán činností Kontrolního výboru pro rok 2018
Žádost Ing. Ivany Vírové
Ostatní

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru ZM Vladimír Martinovský, který přivítal
přítomné členy a hosty jednání Ing. Kateřinu Mazánkovou – vedoucí odboru rozvoje a
majetku města (dále jen ORMM), pana Jiřího Dobruského – vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství (dále jen ODaSH), Jaroslava Špičku – místostarostu města a Janu
Novákovou – místostarostku města.
V prvním bodu jednání byli vyzváni vedoucí ORMM a ODaSH, aby se vyjádřili
k problematice uzavírek na území města v době trvání rekonstrukcí a oprav komunikací
v roce 2017. Ul. Volyňských Čechů a ul. Nákladní byly uzavřeny dříve, než začala samotná
rekonstrukce. K tomuto sdělil pan Dobruský, že ODaSH vydal na základě předložených
podkladů žadatele (povolení města, apod…) v rámci výkonu státní správy rozhodnutí. Každá
stavba má svůj harmonogram, je stanovena objížďková trasa, která musí být vyznačena. Dále
vznikla diskuse mezi členy KV a vedoucími odboru u problematiky záboru veřejného
prostranství a jeho úhrady. Úhradu nemusí provádět město, jako investor stavby. Ze strany
KV bylo doporučeno zamyslet se nad sjednocením podmínek všech investorů, včetně města
samotného. Jde o zavedení jednotného záboru pro všechny. V současné době se pracuje na
úpravách v oblasti záboru veřejného prostranství – správce komunikací. KV doporučuje výše
uvedenou skutečnost zapracovat do pravidel rady města o místních komunikacích. Dále bylo
vedoucí ORMM sděleno, že jsou nejvíce diskutované komunikace jako ul. Dukelská, ul. Sv.
Čecha dokončeny a že do budoucna se počítá s větší koordinací při plánu oprav a rekonstrukcí
ve městě Žatec. Již v letošním roce proběhla koordinační schůzka plynařů, síťařů, vodařů se
zástupci města. Výsledek jednání a plánování koordinačních činností a uzavírek je již
zakomponován v plánu oprav a investic Města Žatce na rok 2018. Samozřejmě můžou nastat
také extrémní situace, jako jsou havarijní stavy, ale ty by se řešili aktuálně dle potřeby. Na
příští rok se plánuje s rekonstrukcí ul. Volyňských Čechů, tj. rekonstrukce silnice KÚ a
rekonstrukce chodníků ze strany města. Dále se pak bude opakovaně jednat s KÚ o
rekonstrukci silnice v ul. Pražská. Na rekonstrukci chodníků je již ze strany města zpracována
PD (jedná se také o případné dotaci ze SFDI).
Dalším bodem jednání bylo stanovení plánu činností KV pro rok 2018. Všichni členové KV
odsouhlasili tento plán:
1.) Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města
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2.) Namátkový výběr VŘ ke kontrole (dle schváleného plánu oprav a investic pro rok
2018)
V posledním bodě jednání byli přítomni členové KV seznámeni s kopií Stížnosti Ing. Ivany
Vírové ze dne 2. 11. 2017. Tato stížnost byla zaslána e-mailem předsedovi KV, panu
Martinovskému, společně se žádostí o zjednání nápravy. Jednohlasně bylo odhlasováno
přítomnými členy KV o předání celé záležitosti na právní odbor MěÚ Žatec se žádostí o
stanovisko právního zástupce města ve věci kompetencí KV jednat v této záležitosti.
Ukončení jednání 16:30 hod.
Za kontrolní výbor ZM Žatce schválil:
Za kontrolní výbor ZM Žatce ověřil:
Dne: 14. 12. 2017

Zapsala: ing. Monika Naxerová
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