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1)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtová opatření v celkové výši 27.100.000,00 Kč uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akcí schválených usnesením
č. 229/19 ze dne 12. 12. 2019 „Investiční plán města Žatce na rok 2020“ v tomto znění:

Výdaje: 741-6171-6901

- 27.100.000,00 Kč (IF)

Výdaje: 710-2212-6121 org. 637

+ 10.000.000,00 Kč (ul. Politických vězňů - I. etapa)

Výdaje: 710-2212-5171 org. 715

+ 8.000.000,00 Kč (ul. Svatováclavská)

Výdaje: 710-2219-6121 org. 760

+ 2.000.000,00 Kč (parkoviště M. M. Černobýla)

Výdaje: 710-2212-5171 org. 7713

+ 6.000.000,00 Kč (sídliště JIH)

Výdaje: 710-2219-6121 org. 7166

+ 500.000,00 Kč (PD - cyklostezka úsek č. 6)

Výdaje: 739-2321-6121 org. 684

+ 600.000,00 Kč (PD - odkanalizování Bezděkova)
O: Ing. Renata Sedláková
T: 31. 01. 2020

2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 12/20 ze dne 13. 01. 2020 doporučila Zastupitelstvu města Žatce
schválit rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování
akcí schválených usnesením č. 229/19 ze dne 12. 12. 2019 „Investiční plán města Žatce na rok
2020“ v tomto znění:

Rekonstrukce komunikací v ul. Politických vězňů - I. etapa - 10.000.000,00 Kč (org. 637).
Projektová dokumentace řeší kompletní obměnu povrchů chodníků, komunikace včetně
konstrukčních vrstev. Nově vzniknou parkovací zálivy pro podélné stání v celé ulici a v
jednosměrné ulici u plaveckého bazénu bude nově vybudováno parkoviště s kolmým stáním.
Chodníkové plochy jsou doplněny o místa pro přecházení a bezbariérové prvky (vodicí linie,
příčné spády apod.) Bude vybudováno nové veřejné osvětlení včetně kabelového vedení. V rámci
stavby budou také umístěny dva přístřešky pro kontejnery na odpad. V rámci sadových úprav
dojde k výsadbě nových stromů.
I. etapa – jedná se o úsek od křižovatky ul. Šafaříkova ke křižovatce s ul. Svatopluka Čecha.
Rozdělení na etapy je z důvodu koordinace stavebních prací se správci inženýrských sítí.
Oprava povrchu vozovky v ul. Svatováclavská, Žatec - 8.000.000,00 Kč (org. 656).
Předmětem stavby je oprava povrchu stávající místní komunikace. Začátek úseku navrhované
úpravy je na křižovatce s místní komunikací v ul. Nákladní. Konec úseku navrhované úpravy je
na křižovatce se silnicí II. třídy II/225 v ul. Boženy Vikové Kunětické. Původní asfaltový kryt
komunikace, bude odfrézován a nahrazen novým krytem v cca původní niveletě. Zjištěné
nerovnosti budou vyplněny před pokládkou ACO koberce afaltovou směsí. Součástí oprav je i
částečná výměna betonových obrubníků v místech kde došlo provozem k jejich poškození
případně opotřebení. V km 0,070-0,133 a v km 0,950-1,039 budou odstraněny stávající
odvodňovací žlaby, které budou nahrazeny novými mikroštěrbinami.
Vybudování parkoviště v ul. Černobýla, Žatec - 2.000.000,00 Kč (org. 760)
Jedná se výstavbu nového parkoviště pro 38 OA (z čehož 2 parkovací místa jsou vyhrazená) na
travnaté ploše v ul. Černobýla. Sjezd parkoviště je situován do ul. Družstevní přes stávající
chodník (nově přejezdný), parkoviště je navrženo s kolmými stáními délky 4,5m a šířky 2,5m
(2,75m) a 3,5m (3,75) umístěnými po obou stranách navržené komunikace šířky 6,0m. Součástí
projektu je rovněž úprava chodníku v místě sjezdu a podél parkoviště a propojovací chodník
z parkoviště na stávající komunikace pro pěší.
Oprava chodníků na sídlišti JIH - 6.000.000,00 Kč (org. 7713).
Předmětem projektu je oprava chodníků v ul. Javorová, Jabloňová a Lípová v Žatci. Chodníky
budou lemované betonovými obrubníky. Povrch jednotlivých zpevněných ploch bude z betonové
zámkové dlažby.
Projektová dokumentace - Páteřní cyklostezka Ohře úsek č. 6 - 500.000,00 Kč (org. 7166).
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na propojení
stávající cyklostezky č. 5 a připravované cyklotrasy Ústeckým krajem.
Projektová dokumentace - Odkanalizování obce Bezděkov - 600.000,00 Kč (org. 684).
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na kompletní odkanalizování obce Bezděkov.
V rámci řešení kanalizace v obci byla již zpracována studie proveditelnosti, na jejímž základě
jsou navrženy alternativy způsobu vybudování kanalizace.
Stav investičního fondu ke dni 06. 01. 2020 je 70.000.000,00 Kč.

