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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 900.000,00 Kč - a to uvolnění
finančních prostředků z investičního fondu na financování realizace akce „Úprava
ceremoniálních ploch a okolí památníku – Památník obětem 2. světové války z Českého Malína“
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 716-3322-5171, org. 583
Výdaje: 739-3639-5171, org. 583

- 900.000,00 Kč (IF)
+ 30.000,00 Kč (čištění a impregnace sochy)
+870.000,00 Kč (povrchy, pěstebná péče, mobiliář)

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje –
individuální dotace ve výši 200.000,00 Kč.
O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 9. 5. 2019
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce doporučila dne 15. 4. 2019 usn. č. 283/19 zastupitelstvu města schválit toto
rozpočtové opatření v návaznosti na schválený investiční plán na rok 2019, usnesením č. 220/18
ze dne 13. 12. 2018 a uvolnit finanční prostředky ve výši 900.000,00 Kč z investičního fondu na
financování celé akce - výše financí byla stanovena na základě VV z PD z 01/2016, tj.
850.000,00 Kč (ošetření a impregnace sochy, pěstební práce, pořízení nového mobiliáře –
lavičky, koše, stožáry na vlajky vysázení stromů a keřů a celková povrchová úprava pietního
místa) a 50.000,00 Kč (autorský a technický dozor).
Jedná se o schválení podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace ve
výši 200.000,00 Kč na základě jednání paní starostky Mgr. Zdeňky Hamousové s panem
hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Nejbližší pracovní skupina hejtmana ke schvalování dotace
zasedá dne 6 .5. 2019 (žádost o dotaci s přílohami musí být podána nejpozději do 29. 4. 2019),
Rada Ústeckého kraje zasedá dne 9. 5. 2019 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019.

Účelem dotace je podpora individuální akce nadregionálního významu. Památník je cílem
každoročních pietních aktů k uctění památky všech obětí, kde místní sdružení a obyvatelé, ale i
zástupci senátu či Armády České republiky vzdávají hold památce obětí, kteří padli.
Stav IF ke dni 17. 4. 2019 činí 54.802.000,00 Kč.

Přílohy: situace – celkové řešení

výklad značek

nové předláždění chodníku - není součástí této akce
Betonová dlažba.

stávající schodiště a opěrné zídky

Kompletní očištění wapem, přespárování cca 15 m'.
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Úprava ceremoniální plochy a okolí
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stávající obrubníky

SITUACE - CELKOVÉ ŘEŠENÍ

Ponechat, očistit wapem od mechů.

stávající zeleň - živé ploty

Ponechat, při stavbě chránit a odborně sestřihat, ošetřit, dosypat zeminu.
Doplnit 10ks dřišťálu.

stávající zeleň

Zatravněná plocha + střední a vysoká zeleň.
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21,0 m'

nová plocha zeleně

17,20 m²

nová zeleň - keř Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera 'Filifera')

2 ks

nová zeleň - strom trnovník akát (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera‘)

4 ks

nová zeleň - optická zábrana, bezové různobarevné keře

45 ks

nová zeleň - strom lípa srdčitá (Tilia cordata)

6 ks

nový stožár pro vlajku

2 ks

nové lavičky + nové odpadkové koše

2 + 2 ks

kamenná kostka 200/200 /v úrovni okolních ploch - dlažba, štěrk apod./

37,00 m'

dodávka a osazení stromu s balem do vykopané jámy - včetně vhodného
humusového zásypu. Dodávka včetně stabilizačního kůlu 100 - 120mm s úvazky.
Požadavky na dřevinu - průměr kmínku - 1m nad terénem min. 80 mm.
Úvodní zálivka a pěstební péče 1 rok.
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1,2%

5600
700
700

současné zatravnění
doplněné stromy a keři

0

plocha z žulových obrub

Dodávka a osazení keře s balem do vykopané jámy - včetně vhodného humusového
zásypu. Obsyp mulčovací kůrou. výška dodaného keře 1000mm.
Úvodní zálivka a pěstební péče 1 rok.

9640

258.5

219,00 m²

Použité žulové obruby budou stávající. Ty opatrně rozebrat, nově uložit do bet.
lože. Výška uložení podle původní obruby - 10cm, provedeno kameníkem

2

4370

nová zpevněná plocha

Úprava plochy okolo sochy - zemina a pokryvné polehavé skalníky (alt. dřišťály).
Rostliny výšky 20 cm s hustotou 8ks/m² + vhodný humusový zásyp.
Úvodní zálivka a pěstební péče 1 rok.

258.5

TIM

8,00 m²

Drcené bílé kamenivo frakce 16-22mm, položené na upravené zhutněné pláni,
podložené folií proti prorůstání plevelů, výška vrstvy kameniva 60-80mm.

mí

sítě CE

nová plocha pro kladení věnců

Kamenná dlažba, kostka 200/200 - krajní řada do zpevněného betonu.
Spára zasypaná.

y

1710

352,50 m²

Kamenná dlažba spárovaná - krajní řada položená do zpevněného betonu

Loun

3732

nová hlavní zpevněná plocha chodníku

Dodávka a osazení keře s balem do vykopané jámy - včetně vhodného humusového
zásypu. Obsyp mulčovací kůrou. Výška dodaného keře 800-1000mm,
rostoucí do cca 2000mm. Úvodní zálivka a pěstební péče 1 rok.

keře

1520

stávající malý
smrk nevhodně
zvolený
odstranit

dodávka a osazení stromu s balem do vykopané jámy - včetně vhodného
humusového zásypu. Dodávka včetně stabilizačního kůlu 100 - 120mm s úvazky.
Požadavky na dřevinu - průměr kmínku - 1m nad terénem min. 80 mm.
Úvodní zálivka a pěstební péče 1 rok.

CH

2 ks, výška 8m, sklolaminátový, lankový systém skrytý, včetně kotvení a kotvící patky
v kompletní dodávka a výbava od dodavatele, barva kovářská čerň,
patka min. 600/600mm, hl. 1200mm
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2 ks, lavička Taka, barva dřeva teak, barva železa kovářská čerň, nohy k
betonování + 2 ks odpadkový koš Admiral barva dřeva teak, barva železa
kovářská čerň, kotvit betonováním
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Název stavby

Město Žatec
náměstí Svobody 1

17810

hranice

CH

590

CH - skladba hlavní zpevněné plochy - chodníku
kamenná dlažba PORFYR
ložní vrstva betonu
podkladová vrstva ŠDB
stabilizovaná zhutněná pláň
skladba celkem

5610

120

259.4

290

5

í

Žatec 438 01, Šafaříkova 855
IČO: 10443720, DIČ: CZ5506196036
tel: 415 711 227
huml.vanicek@iol.cz
www.atelierhv.com
Ing. Pavel Huml
Ing. arch. Jiří Vaníček
Generální projektant

razítka

datum

podpis

Projektant dílčí části

razítka

datum

podpis

ného

7210

540

ateliér pro architekturu a projektování staveb

e řeše

3200

200 1200

290 120

1600

230 mm

HUML & VANÍČEK

územ

4010

30 mm
80 mm
30 MPa 120 mm

hranic

1600

min.

razítko stavebního úřadu

Investor

zemina

schema kladení dlažby

- kamenná dlažba spárovaná
- krajní řada do zesíleného betonu
- krajní řada s rovnou spáru
chodník přibližně

zemina

Umístění stavby

ŽATEC, ulice Pražská - prostor před pomníkem Rudoarmějců a centrálním hřbitovem
Profese - dílčí části PD

Úprava ceremoniální plochy a okolí
Vedoucí projektant dílčí části

Projektant dílčí části

4497/2

brána

velký památník Rudoarmějců
součástí městského hřbitova

Zakázkové číslo

Ing. Pavel Huml
Petr Bažant

Stavební úřad - sídlo

Projektová fáze
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