MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 1. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 31.01.2019

I.

Zahájení

Dne 31.01.2019 v 17:34 hodin paní starostka zahájila 1. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města
a zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Omluveni byli členové zastupitelstva města PharmDr.
Michal Jánošík a Mgr. Jiří Karas. 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 Bc. Vladislava
Hrbáčka a JUDr. Karla Krčmárika.

III.

Schválený program jednání a přijatá usnesení

Schválení programu
usnesení č. 1/19 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- přečíslování bodu č. 7 na bod č. 5 s následným přečíslováním zbývajících bodů programu.
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
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4. Volba návrhové komise
5. Rozpočtové opatření – „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“
6. Vystoupení veřejnosti
7. Kontrola usnesení zastupitelstva města
8. Rozpočtové opatření – uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce
2019
9. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
10. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
11. Usnesení a závěr
Volba návrhové komise
usnesení č. 2/19 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení
Mgr. Martin Veselý, Ing. Bc. Ivana Malířová a Ing. Andrej Grežo.
Rozpočtové opatření – „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“
usnesení č. 3/19 Rozpočtové opatření – „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.100.000,00 Kč, a to
uvolnění finančních prostředků z kapitoly 741 – kofinancování dotačních titulů na
dofinancování akce „Sběrný dvůr odpadů města Žatec“:
Výdaje: 741-6171-6901, org. 2019
Výdaje: 739-3722-6121, org. 520

- 1.100.000,00 Kč (kofinancování)
+ 1.100.000,00 Kč (Sběrný dvůr odpadů).

Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 4/19 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Rozpočtové opatření – uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce
2019
usnesení č. 5/19 Rozpočtové opatření – uvolnění finančních prostředků na investiční akce
a opravy v roce 2019
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtová opatření v celkové výši 33.000.000,00 Kč –
uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí schválených
usnesením č. 220/18 ze dne 13.12.2018 „Investiční plán města Žatce na rok 2019“ v tomto
znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 710-2212-6121 org. 652
Výdaje: 710-2212-6121 org. 648

- 33.000.000,00 Kč (IF)
+ 22.000.000,00 Kč (ul. Nákladní)
+ 11.000.000,00 Kč (Nerudovo náměstí).

Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 6/19 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
06.12.2018 do 23.01.2019.
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IV.

Nepřijatá usnesení

Na jednání zastupitelstva města nebyla žádná nepřijatá usnesení.

V.

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. Pan Hanzl požádal, aby mu byly e-mailem zaslány informace (podkladový materiál na
jednání rady města) k plnění usnesení č. 738/18 – pozemky v k. ú. Bezděkov u Žatce – a zeptal
se, zda se současně řeší i možné napojení této lokality na horkovod Žatecké teplárenské, a.s.
s tím, že ho zajímá i ekonomická stránka, a navrhl řešit lokalitu komplexně.
2. Ing. Kollmann se zeptal, jestli jsou pro zastupitele veřejně přístupné nákresy a materiály
týkající se rekonstrukce Nerudova a Hošťálkova náměstí a požádal o jejich zaslání e-mailem.
3. Ing. Novotný požádal krajského zastupitele Ing. Laibla, zda by mohl nyní informovat nebo
na příští jednání zastupitelstva města připravit informaci k plánům kraje na realizaci
cyklostezky Ohře, protože máme v investičním záměru na příští roky jak žatecké úseky, tak
i propojku. Požádal o informaci, jak se situace vyvíjí.
(Ing. Laibl odpověděl, že všechny pozemky jsou již vykoupené a na podzim letošního roku by
se mělo začít budovat, protože z celé páteřní cyklostezky Ohře dopadl úsek Žatec – Nechranice
nejlépe a měl by se realizovat jako první. Doplnil, že podrobnější informace sdělí na příštím
jednání zastupitelstva nebo je pošle Ing. Novotnému e-mailem.)
4. Mgr. Hamousová v návaznosti na návrh Ing. Kollmanna na vybudování spojky mezi
křižovatkou ulic Stavbařů a Volyňských Čechů směrem k panelové cestě v místě vedení
horkovodu požádala odbor místního hospodářství a majetku o prověření trasy z hlediska
vlastnických vztahů.
5. Mgr. Veselý navrhl vytvořit na hlavní webové stránce města kalendář aktivit, a to nejenom
akcí, ale aktivit celkově, kde by každý návštěvník města mohl předem zjistit, co se během
víkendu bude konat. Představa je, že by se tam měly objevit všechny kulturní a sportovní akce
i veškeré další akce související s veřejností, např. zábory veřejného prostranství, rozkopané
komunikace s omezením parkování apod.
(Pan Špička odpověděl, že podnět byl projednáván v kulturní komisi a na zadání se již
pracuje.)
6. Pan Hanzl se vrátil k úkolu, který má Ing. Mazánková a odbor rozvoje města v souvislosti
s rozvojem lokality v k. ú. Bezděkov u Žatce. Upozornil, že by se nemělo zapomenout na
hydrogeologický průzkum, protože dojde k zatížení pískového podloží, není dořešena
kanalizace, dva rybníčky, ujíždějí svahy a do dnešního dne se nic neudělalo, na rozdíl od
Radíčevse, kde se po záplavách vyčistil rybník, vybudovala se propust a provedla se i další
opatření. Navrhl, aby se návazně řešila i problematika dešťové kanalizace, nebezpečných
odpadů apod. Požádal, aby toto všechno bylo zahrnuto do zprávy k rozvoji lokality.
7. Ing. Kollmann požádal, aby byly všem zastupitelům zaslány možné lokality k umístění
multifunkční haly.
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8. Ing. Novotný požádal o souhrnný materiál k zamýšlenému záměru vybudování multifunkční
haly, kde bude základní kostra toho, jaká by byla využitelnost, jaké jsou plánované náklady,
a to nejenom na investici, ale i na provoz, a na úkor čeho budeme halu provozovat.

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

……………….…………
Ing. Radim Laibl
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva Bc. Vladislav Hrbáček

……………………………………

Člen zastupitelstva JUDr. Karel Krčmárik

……………………………………

Žatec 08.02.2019
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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