MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 8. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 13.12.2018

I.

Zahájení

Dne 13.12.2018 v 17:37 hodin paní starostka zahájila 8. 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 nahlásili členové
zastupitelstva města PharmDr. Michal Jánošík a Mgr. Jiří Karas, omluveni byli Ing. Andrej
Grežo, p. Petr Hanzl a p. Martin Štross. 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. Petra
Antoniho a p. Josefa Hodinu.

III.

Schválený program jednání a přijatá usnesení

Schválení programu
usnesení č. 213/18 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- doplnění bodu č. 19a - Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – č. p. 359, ul.
Nákladní v Žatci.
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Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu člena zastupitelstva města
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba návrhové komise
6. Vystoupení veřejnosti
7. Kontrola usnesení zastupitelstva města
8. Zápis z jednání finančního výboru
9. Rozpočet města Žatce na rok 2019
10. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021
11. Rozpočtová pravidla pro rok 2019
12. Návrh investičního plánu pro rok 2019
13. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky číslo
výzvy 1/2019/117D8230 – podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli –
Podpora obnovy místních komunikací (Oprava povrchu komunikace na ul.
Svatováclavská, Žatec)
14. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky číslo
výzvy 1/2019/117D7210 – podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu (Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci)
15. Návrh na změnu ÚP Žatec – právní stav po změně č. 5 – p. p. č. 3767/11 k. ú. Žatec
16. Nabytí pozemku p. p. č. 7144/8 a pozemku p. p. č. 7144/9 v k. ú. Žatec do majetku města
17. Nabytí pozemku p. p. č. 7032/57 v k. ú. Žatec do majetku města
18. Prodej pozemků st. p. č. 721/4 a p. p. č. 368/13 v k. ú. Žatec
19. Rozpočtové opatření – smuteční síň
19a Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu
regenerace Města Žatce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – č. p. 359, ul. Nákladní v Žatci
20. Osadní výbory
21. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
22. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
23. Usnesení a závěr
Volba návrhové komise
usnesení č. 214/18 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení Ing.
Jaroslava Veselá, JUDr. Karel Krčmárik, Bc. Vladislav Hrbáček.
Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 215/18 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Zápis z jednání finančního výboru
usnesení č. 216/18 Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva
města Žatce ze dne 12.12.2018.
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Rozpočet Města Žatce na rok 2019
usnesení č. 217/18 Rozpočet Města Žatce na rok 2019
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočet Města Žatce na rok 2019 v předloženém návrhu
s tím, že se strana příjmů kap. 741 - dividendy Žatecká teplárenská, a.s. a výdajů kap. 741 rezervní fond navýší o 5.000.000,00 Kč a dále bere na vědomí rozpis rozpočtu Města Žatce na
rok 2019 dle platné rozpočtové skladby.
Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021
usnesení č. 218/18 Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020 – 2021
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce
na období 2020 – 2021 v předloženém návrhu.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí informaci o Participativním rozpočtu a pověřuje
radu města přípravou variant Participativního rozpočtu města na rok 2020.
Rozpočtová pravidla pro rok 2019
usnesení č. 219/18 Rozpočtová pravidla pro rok 2019
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozpočtová pravidla pro rok 2019, a to takto:
1. Zastupitelstvo města Žatce uděluje pravomoc Radě města Žatce schvalovat veškeré změny
rozpočtu – rozpočtová opatření, včetně změn závazných ukazatelů v rámci schváleného či
upraveného rozpočtu, v jednotlivých případech, maximálně do výše 500.000,00 Kč včetně pro
rozpočtový rok 2019.
2. Zastupitelstvo města Žatce uděluje pravomoc Radě města Žatce schvalovat bez omezení
zapojení veškerých účelově vázaných finančních prostředků (např. dotace, příspěvky, granty,
dary přiznané v průběhu roku), poskytnutých z jiného rozpočtu.
3. Finančním odborem bude předkládán na vědomí Zastupitelstvu města Žatce přehled
veškerých rozpočtových opatření, schválených Radou města Žatce během jednotlivých čtvrtletí
roku 2019, a to vždy na nejbližší zasedání zastupitelstva města, následujícím po daném
čtvrtletí.
4. Se schválenými rozpočtovými prostředky rozpočtového roku 2019 hospodaří v rámci
schválených závazných ukazatelů příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu dle
Směrnice k finanční kontrole. Tito jsou oprávněni bez omezení provádět během rozpočtového
roku 2019 tzv. úpravy rozpisu rozpočtu, a to dle potřeb jednotlivých kapitol rozpočtu s tím, že
nelze měnit či upravovat závazné ukazatele, schválené nebo upravené Zastupitelstvem města
Žatce a Radou města Žatce v tomto období.
Finančním odborem bude předkládán na vědomí Radě města Žatce přehled veškerých úprav
rozpisu rozpočtu, odsouhlasených příkazci a správci kapitol rozpočtu během jednotlivých
čtvrtletí roku 2019, a to vždy na nejbližší zasedání rady města, následujícím po daném čtvrtletí.
Investiční plán města Žatce na rok 2019 – návrh
usnesení č. 220/18 Investiční plán města Žatce na rok 2019 – návrh
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje předložený návrh investičního plánu města
Žatce na rok 2019.
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 - „Oprava povrchu komunikace na ul.
Svatováclavská, Žatec“
usnesení č. 221/18 Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 - „Oprava povrchu
komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání projektové žádosti „Oprava povrchu komunikace
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na ul. Svatováclavská, Žatec“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, číslo
výzvy 1/2019/117D8230 - podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - Podpora
obnovy místních komunikací.
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 - „Doplnění mobiliáře cyklostezky v
Žatci“
usnesení č. 222/18 Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 - „Doplnění mobiliáře
cyklostezky v Žatci“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání projektové žádosti „Doplnění mobiliáře
cyklostezky v Žatci“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, číslo výzvy
1/2019/117D72100 - podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu.
Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 3767/11 k. ú. Žatec
usnesení č. 223/18 Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 3767/11
k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh vlastníka nemovitosti na změnu
Územního plánu Žatec - právní stav po změně č. 5 - změna etapizace a odstranění VP 24 u
pozemku p. p. č. 3767/11 k. ú. Žatec, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a odkládá
předložený návrh do doby splnění usnesení Rady města Žatce č. 738/18.
Nabytí pozemku p. p. č. 7144/8 a pozemku p. p. č. 7144/9 v k. ú. Žatec do majetku města
usnesení č. 224/18 Nabytí pozemku p. p. č. 7144/8 a pozemku p. p. č. 7144/9 v k. ú. Žatec
do majetku města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatně nabýt do majetku města pozemek ostatní
plocha p. p. č. 7144/8 ostatní plocha o výměře 1.731 m2 a pozemek ostatní plocha p. p. č.
7144/9 o výměře 494 m2 v k. ú. Žatec z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a současně schvaluje text Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovitým věcem č. ULN/93/2018.
Nabytí pozemku p. p. č. 7032/57 v k. ú. Žatec do majetku města
usnesení č. 225/18 Nabytí pozemku p. p. č. 7032/57 v k. ú. Žatec do majetku města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatně nabýt do majetku města pozemek vodní
plocha p. p. č. 7032/57 o výměře 162 m2 v k. ú. Žatec z majetku ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a současně schvaluje text Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. ULN/107/2018.
Prodej pozemků st. p. č. 721/4 a p. p. č. 368/13 v k. ú. Žatec
usnesení č. 226/18 Prodej pozemků st. p. č. 721/4 a p. p. č. 368/13 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemků: st. p. č. 721/4 o výměře
391 m2 a p. p. č. 368/13 o výměře 168 m2 v k. ú. Žatec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx za kupní cenu 735.000,00 Kč + DPH + poplatky spojené s provedením kupní
smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozpočtové opatření – smuteční síň
usnesení č. 227/18 Rozpočtové opatření – smuteční síň
Zastupitelstvu města Žatce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši
823.000,00 Kč, a to přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu akce:
„Rekonstrukce vstupního parteru smuteční síně v Žatci“ dle účetní evidence.
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Výdaje: 739-3613-5171, org. 523
Výdaje: 739-3613-6121, org. 523
Výdaje: 739-3631-5171, org. 523
Výdaje: 710-2219-5171, org. 523

- 823.000,00 Kč (oprava síně)
+ 396.000,00 Kč (rekonstrukce síně)
+ 57 000,00 Kč (veřejné osvětlení)
+ 370.000,00 Kč (komunikace).

Dohadovací řízení
usnesení č. 228/18 Dohadovací řízení
Zastupitelstvo města Žatce se usneslo na dohadovacím řízení k bodu č. 19a.
Osadní výbory
usnesení č. 229/18 Osadní výbory
Zastupitelstvo města Žatec v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zřizuje pětičlenný osadní výbor místní části Bezděkov.
Zastupitelstvo města Žatec zvolilo předsedou osadního výboru místní části Bezděkov p. Petra
Hanzla.
Zastupitelstvo města Žatec v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zřizuje tříčlenný osadní výbor místní části Milčeves.
Zastupitelstvo města Žatec zvolilo předsedou osadního výboru místní části Milčeves Ing.
Dušana Kněžníka.
Zastupitelstvo města Žatec v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, zřizuje tříčlenný osadní výbor místní části Radíčeves.
Zastupitelstvo města Žatec zvolilo předsedou osadního výboru místní části Radíčeves p.
Jindřicha Koloucha.
Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 230/18 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
22.11.2018 do 05.12.2018.

IV.

Nepřijatá usnesení

Materiál č. 9 – Rozpočet Města Žatce na rok 2019 – navýšení příjmů o 26.000.000,00 Kč
Hlasování: 4 hlasy pro
0 hlasů proti
13 se zdrželo
Materiál č. 15 – Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 3767/11 k. ú.
Žatec – varianta b)
Hlasování: 3 hlasy pro
1 hlas proti
14 se zdrželo
Materiál č. 19a – Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – č. p. 359, ul.
Nákladní v Žatci – krácení finančního příspěvku o 34,16 %
Hlasování: 2 hlasy pro
2 hlasy proti
13 se zdrželo
1 nehlasoval
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Materiál č. 19a – Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – č. p. 359, ul.
Nákladní v Žatci – krácení finančního příspěvku o 30 %
Hlasování: 4 hlasy pro
2 hlasy proti
11 se zdrželo
1 nehlasoval
Materiál č. 19a – Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – č. p. 359, ul.
Nákladní v Žatci – nesouhlas s krácením finančního příspěvku
Hlasování: 8 hlasů pro
3 hlasy proti
7 se zdrželo
Materiál č. 19a – Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – č. p. 359, ul.
Nákladní v Žatci – krácení finančního příspěvku o 50,5 %
Hlasování: 9 hlasů pro
2 hlasy proti
7 se zdrželo
Materiál č. 19a – Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – č. p. 359, ul.
Nákladní v Žatci – krácení finančního příspěvku o 15 %
Hlasování: 10 hlasů pro
0 hlasů proti
4 se zdrželi
4 nehlasovali

V.

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. xxxxxxxxxxx požádala o průkaz konzultanta bezbariérovosti, o opatření bezbariérového WC
na poliklinice eurozámkem na euroklíč, o označení nájezdů ve městě žlutou čárou, aby u nich
neparkovaly automobily, a o rekonstrukci výtahu v DPS Písečná.
Mgr. Hamousová, Ing. Kollmann, p. Dobruský a Mgr. Antoni odpovídali a reagovali na místě.
2. xxxxxxxxxxxx hovořil o problematickém parkování ve Dvořákově ulici a požádal o vyřešení
situace a zřízení parkovacích míst. Dále zmínil žluté čáry v dané lokalitě, např. u penzionu,
notářství, vedle bývalé videopůjčovny, kde již v současné době není garáž, nebo u bývalé
spořitelny, kde by mohla být dvě parkovací místa. Navrhl revizi vyznačených žlutých čar. Pana
Dobruského požádal o vysvětlení, jak bylo zdůvodněno a na základě čeho byla povolena dvě
vyhrazená parkovací místa pro notářství.
P. Dobruský, Mgr. Hamousová a Ing. Novotný odpovídali a reagovali na místě.
3. xxxxxxxxx k bodu č. 15 programu (návrh na změnu ÚP Žatec – právní stav po změně č. 5 –
p. p. č. 3767/11 k. ú. Žatec) seznámil přítomné se záměrem výstavby bytových domů a požádal
zastupitele o převedení pozemku z etapy 2 do etapy 1.
4. xxxxxxxx se dotázal, zda již rada města nebo zastupitelstvo města schvalovaly jednací řád
pro komise a výbory a zda se v tomto volebním období budou na webu města zveřejňovat
zápisy z jejich jednání.
Mgr. Hamousová odpovídala na místě.
5. Mgr. Hamousová požádala finanční výbor, aby radě města sdělil přesnější zadání
k participativnímu rozpočtu, a to konkrétní výši podílu rozpočtu, týkající se participativního
rozpočtu na další rok.
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6. Ing. Bc. Malířová se v souvislosti s možným získáním dotací zeptala, kdy začne a jak dlouho
bude trvat regenerace parků a obnova zeleně, přičemž upozornila na neosvětlenou
a nezpevněnou cestu v úseku, kde se přechází z parku pod nemocnicí do další (spodní) části
parku, kdy se začne pracovat na projektu chodníků v Pražské ulici a kdy se začne dělat
parkoviště v ulici Jaroslava Vrchlického.
Ing. Mazánková odpovídala na místě.
7. Ing. Novotný se zeptal, jaká jsou aktuální pravidla a podmínky pro síťaře, kteří chtějí
opravovat své sítě pod komunikacemi města, protože ne vždy se podaří akce zkoordinovat
a rekonstrukce provádět současně. Dále se zeptal, jakým způsobem je kontrolována fáze
uvedení komunikace do původního stavu a předání městu a jaká je povinnost ze strany města.
Na závěr požádal o zaslání zmiňovaných pravidel a sdělení, kdo je navrhoval a schvaloval, zda
rada, zastupitelstvo nebo odbor.
Ing. Mazánková a Ing. Donínová odpovídaly na místě.
8. Ing. Laibl se vrátil k vystoupení Ing. Bc. Malířové (viz bod č. 6) a navrhl realizaci akcí podle
potřebnosti nebo požadavků občanů, nikoliv pouze podle toho, zda bude získána dotace. Pokud
bude shoda zastupitelů, lze provádět akce i bez dotací.
9. Ing. Kollmann se zeptal, proč došlo k rozbourání komunikace v ulici Volyňských Čechů,
která se v nedávné době opravovala, protože stejná situace nastala i v loňském roce v ulici
Bratří Čapků.
Ing. Mazánková odpovídala na místě.
10. xxxxxxxxx navázal na vystoupení Ing. Bc. Malířové a Ing. Laibla (viz body č. 6 a 8) a řekl,
že město by se mělo rozhodovat podle potřebnosti a teprve v druhé řadě podle toho, na co jsou
dotace. K části parku od bývalých jeslí k můstku sdělil, že jde o velice využívaný úsek, který je
neosvětlený a po dešti nebo sněžení rozbahněný, a požádal o zajištění alespoň provizorního
osvětlení.
Mgr. Hamousová reagovala na místě.
11. xxxxxxxxxxxxxxx navrhl, aby se zpřesnila pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu
regenerace města Žatce.
12. JUDr. Krčmárik k usnesení rady města č. 528/18 (výběrové řízení na svoz odpadů) požádal
o písemnou odpověď, kdo rozhodl o tom, že se výběrové řízení nebude konat. Dále požádal
o písemnou odpověď, za jakou odměnu bude pan Martinovský spravovat objekty bývalé Fruty
a jaké povinnosti z toho pro něj budou vyplývat. Vyjádřil názor, že objekty nikdo spravovat
nemusí, nájem může vybírat finanční odbor a kontrolu stavu nemovitostí může provést jednou
za měsíc odbor místního hospodářství a majetku.
13. Ing. Bc. Malířová navrhla uvažovat o umístění bankomatu a lékárny v Podměstí.
Mgr. Hamousová reagovala na místě.

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

……………….…………
Ing. Radim Laibl
místostarosta
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Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva Mgr. Petr Antoni

……………………………………

Člen zastupitelstva p. Josef Hodina

……………………………………

Žatec 18.12.2018
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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