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Návrhová a volební komise
Prodej pozemků v k. ú. Žatec – RenoEnergie a.s.
Prodej pozemků v k. ú. Žatec – areál bývalé mazutové kotelny
Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce
Prodej části pozemku p. p. č. 6262/29 v k. ú. Žatec
Prodej části pozemku p. p. č. 367/5 v k. ú. Žatec
Prodej části pozemku p. p. č. 6008/5 v k. ú. Žatec
Prodej části pozemku p. p. č. 899/4 v k.ú. Žatec
Prodej pozemku části pozemku p. p. č. 4578/1 v k. ú. Žatec
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Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
Žádost o účelovou investiční dotaci – služební vůz Městské lesy Žatec
Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
Název nově vzniklé ulice
Název nově vzniklé ulice
Název stadionu
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky
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154/20 Návrhová a volební komise
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Mgr. Petra Antoniho členem návrhové a volební komise
za nepřítomného MVDr. Břetislava Frýbu.
155/20 Prodej pozemků v k. ú. Žatec – RenoEnergie a.s.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemků: st. p. č. 6623 o výměře 24
m2 a st. p. č. 6624 o výměře 15 m2 v k. ú. Žatec společnosti RenoEnergie a.s. za kupní cenu
58.500,00 Kč + poplatky spojené s vkladem kupní smlouvy do KN.
156/20 Prodej pozemků v k. ú. Žatec – areál bývalé mazutové kotelny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemku ostatní plocha p. p. č.
6824/13, dle geometrického plánu č. 5330-96/2011 o výměře 2531 m2, zastavěnou plochu st. p.
č. 2392 o výměře 972 m2 a zastavěnou plochu st. p. č. 2393 o výměře 110 m2 v Žatci, stavby
zapsány na LV jiného vlastníka pro obec a k. ú. Žatec společnosti TOP WORLD CARS s.r.o.,
Španielova 1274/40, Řepy, 163 00 Praha 6 za cenu 2.492.970,00 Kč + poplatky spojené s
vkladem kupní smlouvy do KN.
157/20 Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemku zahrady p. p. č. 1162/3 o
výměře 61 m2 a části pozemku ostatní plochy p. p. č. 1162/1, dle GP č. 430-64/2019 nově
vzniklý pozemek ostatní plocha p. p. č. 1162/16 o výměře 92 m2 v k. ú. Bezděkov u Žatce
fyzické osobě za kupní cenu 59.300,00 Kč + poplatky spojené s vkladem kupní smlouvy do
KN.
158/20 Prodej části pozemku p. p. č. 6262/29 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku zahrada p. p. č.
6262/29, dle GP č. 6732-20/2020 nově oddělený pozemek zahrada p. p. č. 6262/36 o výměře 33
m2 v k. ú. Žatec fyzickým osobám za kupní cenu 26.300,00 Kč + poplatky spojené s
provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
159/20 Prodej části pozemku p. p. č. 367/5 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a neschvaluje prodej části pozemku ostatní plocha
p. p. č. 367/5 v k. ú. Žatec.
160/20 Prodej části pozemku p. p. č. 6008/5 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č.
6008/5, dle GP č. 6714-139/2018 nově oddělený pozemek ostatní plocha p. p. č. 6008/8 o
výměře 288 m2 v k. ú. Žatec: ¼ fyzické osobě, ¼ společnosti WOLFSBERG Letecká továrna
s.r.o., IČ: 26143143, ¼ společnosti PARKA s.r.o., IČ: 27421872 a ¼ společnosti Aviation
Technologies and Services s.r.o., IČ: 25017039 za kupní cenu 172.800,00 Kč + poplatky
spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
161/20 Prodej části pozemku p. p. č. 899/4 v k.ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a neschvaluje prodej části pozemku orná půda p. p. č.
899/4 v k. ú. Žatec.
162/20 Prodej pozemku části pozemku p. p. č. 4578/1 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a neschvaluje prodej části pozemku ostatní plocha
p. p. č. 4578/1 v k. ú. Žatec.
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163/20 Prodej části pozemku p. p. č. 365/2 v k. ú. Radíčeves
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č.
365/2, dle GP č. 179-5854/2019 nově oddělený pozemek ostatní plocha p. p. č. 365/44 o
výměře 143 m2 v k. ú. Radíčeves fyzické osobě za kupní cenu 71.500,00 Kč + poplatky spojené
s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
164/20 Prodej části pozemku p. p. č. 1161/1 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a neschvaluje prodej části pozemku trvalý travní porost
p. p. č. 1161/1 v k. ú. Žatec.
165/20 Prodej části pozemku p. p. č. 831/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku trvalý travní porost p.
p. č 831/1, dle GP č. 476-059/2020 nově oddělený pozemek trvalý travní porost p. p. č. 831/5 o
výměře 24 m2 v k. ú. Bezděkov u Žatce fyzické osobě za kupní cenu 12.000,00 Kč + poplatky
spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
166/20 Rozpočtové opatření – revitalizace okružních křižovatek v ul. Plzeňská
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.526.000,00 Kč, a to čerpání
rezervního fondu na revitalizaci okružních křižovatek v ul. Plzeňská, na pozemcích p. p. č.
7004/17, p. p. č. 444/36 a přilehlého pozemku p. p. č. 7004/3, p. p. č. 7144/1 a p. p. č. 444/12 v
k. ú. Žatec, dle přiložených návrhů vegetačních úprav, včetně navržených dominant, a to
imitace pivovarského sudu se znakem Město Žatec na střed okružní křižovatky u památníku
válečných letců a symbol chmelnice (7 chmelových tyčí) na střed okružní křižovatky u
obchodního domu Kaufland.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 710-2219-6121, org. 287
Výdaje: 710-2219-6121, org. 288

- 1.526.000,00 Kč (RF)
+ 465.000,00 Kč (OK pod ul. Žižkova)
+ 1.061.000,00 Kč (OK u OD Kaufland).

167/20 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem v předloženém znění.
168/20 Žádost o účelovou investiční dotaci – služební vůz Městské lesy Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Městské lesy Žatec Lubomíra Segeše a
schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 753.000,00 Kč na nákup služebního
vozu pro potřeby příspěvkové organizace Městské lesy.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 753.000,00 Kč na poskytnutí
účelové investiční dotace na pořízení služebního vozu:
Výdaje: 719-6171-6123
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 709-1036-6351, org. 511

- 500.000,00 Kč (automobil pro správu MěÚ)
- 253.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 753.000,00 Kč (investiční dotace).

169/20 Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
Zastupitelstvo města Žatce zvolilo fyzickou osobu přísedícím Okresního soudu v Lounech.
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170/20 Název nově vzniklé ulice
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném znění schvaluje název nově vzniklé ulice Pod Kamenným
vrškem.
171/20 Název nově vzniklé ulice
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném znění schvaluje název nově vzniklé ulice Žateckých letců.
172/20 Název stadionu
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném znění schvaluje změnu názvu stadionu Mládí na MLÁDÍ –
stadion Karla Heidenreicha.
173/20 Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
29.06.2020 a 31.08.2020.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje plán práce na období září – prosinec 2020.
174/20 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období
od 18.06.2020 do 02.09.2020.
175/20

Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum
robotiky
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje pokračování realizace projektu Polyfunkční a spolkové
centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci –
výzva IROP č. 74 „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“.

Starostka
Mgr. Zdeňka Hamousová v. r.

Místostarosta
Ing. Radim Laibl v. r.

Za správnost vyhotovení: Pavlína Kloučková
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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