MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
ze 4. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 25.06.2020

I.

Zahájení

Dne 25.06.2020 v 17:43 hodin paní starostka zahájila 4. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 16 členů zastupitelstva města
a zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Omluveni byli Ing. Andrej Grežo, Bc. Vladislav
Hrbáček, p. Jaroslav Špička a p. Martin Štross, pozdější příchod nahlásil Mgr. Jan Kranda,
dřívější odchod nahlásil RNDr. Pavel Pintr, Ph.D. 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 Ing. Bc. Ivanu
Malířovou a Ing. Jaroslavu Veselou.

III.

Schválený program jednání a přijatá usnesení

Schválení programu
usnesení č. 76/20 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- doplnění bodu č. 10a – Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – opakované
projednání kap. A1) Společného ustanovení
- doplnění bodu č. 15a – Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce střechy – ZŠ
Komenského alej č.p. 749, Žatec“
- zařazení bodu č. 22 před bod č. 7
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- přečíslování bodu č. 26 na bod č. 6a
- zařazení bodu č. 41 za bod č. 22.
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení zastupitelstva města
6a Nemocnice Žatec, o.p.s. – návratná finanční výpomoc
22. Žádost části nájemců bytů v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
41. Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 13.05. a 26.05.2020
7. Informace – „Umístění sportovní haly“
8. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – části p. p. č. 4646/6, 4646/21,
4646/22, 4646/26, 4646/27, 4646/29 k. ú. Žatec
9. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – části p. p. č. 6813/1, 6813/8,
6813/9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec
10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 884/1 a 888/1 k. ú. Žatec
10a Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – opakované projednání kap. A1)
Společného ustanovení
11. „Kontejnery na separovaný a bio odpad, Žatec“ – podání žádosti o dotaci z Programu pro
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
12. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Ústeckém
kraji – 4. výzva“ – žádosti (II. část)
13. „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví
– plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ – podání žádosti o finanční příspěvek z
Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace
14. Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace sportovního
areálu FK Slavoj Žatec“ a jeho následném provozování
15. Převod silnice III/22532 Žatec – Bezděkov
15a Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749,
Žatec“
16. Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 386/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce
17. Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce
18. Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce
19. Prodej pozemku p. p. č. 808/2 v k. ú. Lhota u Nečemic
20. Prodej pozemku p. p. č. 4614/88 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem,
Žatec – 3. etapa
21. Prodej části pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Žatec
23. Nominační dokumentace UNESCO – informace
24. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2019 a Roční závěrka
25. Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec – Tribuna
27. Dotace pro rok 2020 – ostatní organizace KVaV
28. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.
29. Žádost o účelovou investiční dotaci – služební vůz Městské lesy Žatec
30. Žádost o účelovou dotaci – nová expozice „Žatecký poklad“ – Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci
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31. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – generální obměna datové sítě – ZŠ Žatec, Petra
Bezruče 2000, okres Louny
32. Změna poskytnuté účelové dotace – ZŠ, nám. 28 října 1019
33. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24
34. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Přírodovědné předměty v moderním
pojetí a Jazyková učebna s novými technologiemi – ZŠ Žatec, Komenského alej 749,
okres Louny
35. Návratná finanční výpomoc na projekt „Přírodovědné předměty v moderním pojetí“ –
ZŠ Komenského alej 749, Žatec
36. Návratná finanční výpomoc na projekt „Jazyková učebna s novými technologiemi“ – ZŠ
Komenského alej 749, Žatec
37. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Učebna cizích jazyků a informatiky –
ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
38. Návratná finanční výpomoc na projekt „Učebna cizích jazyků a informatiky“ – ZŠ Žatec,
Jižní 2777, okres Louny
39. Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Učebna pro výuku přírodních věd –
ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
40. Návratná finanční výpomoc na projekt „Učebna pro výuku přírodních věd“ – ZŠ Žatec,
Jižní 2777, okres Louny
42. Zápis z jednání kontrolního výboru
43. Chrám Chmele a Piva
44. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
45. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
46. Usnesení a závěr
Volba návrhové komise
usnesení č. 77/20 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení Ing.
Marcel Kollmann, Ing. Petr Kubeš, p. Josef Hodina.
Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 78/20 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Nemocnice Žatec, o.p.s. – návratná finanční výpomoc
usnesení č. 79/20 Nemocnice Žatec, o.p.s. – návratná finanční výpomoc
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Nemocnice Žatec, o.p.s. Mgr. Ing.
Jindřicha Zetka ze dne 08.06.2020 a schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
5.000.000,00 Kč Nemocnici Žatec, o.p.s., Husova 2796, 438 01 Žatec na financování
provozních nákladů nemocnice v souvislosti s epidemii COVID-19.
Splatnost návratné finanční výpomoci je po obdržení avizované dotace z Krajského úřadu
Ústeckého kraje, nejpozději do 31.12.2020.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření na uvolnění finančních prostředků z
rezervního fondu v celkové výši 5.000.000,00 Kč takto:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 741-3522-5621

- 5.000.000,00 Kč (RF)
+ 5.000.000,00 Kč (INV návratná fin. výpomoc).
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Žádost části nájemců bytů v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
usnesení č. 80/20 Žádost části nájemců bytů v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava
Kůrky v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost části nájemců bytů v budově č. p. 2835, 2836,
2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci a schvaluje vyhotovení prohlášení vlastníka pozemku
zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5089/1, jehož součástí je stavba č. p. 2835, objekt k
bydlení, pozemku zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5090/1, jehož součástí je stavba č. p.
2836, objekt k bydlení, pozemku zastavěné plochy a nádvoří st. p. č. 5091/1, jehož součástí je
stavba č. p. 2837, objekt k bydlení, vše v ulici Dr. Václava Kůrky, v katastrálním území Žatec,
na bytové jednotky a ukládá odboru místního hospodářství a majetku zajistit znalecké posudky
ke konkrétním bytovým jednotkám.
Informace „Umístění sportovní haly“
usnesení č. 81/20 Informace „Umístění sportovní haly“
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a bere na vědomí informace k materiálu na „Umístění
sportovní haly v Žatci“.
Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – části p. p. č. 4646/6, 21, 22, 26,
27, 29 k. ú. Žatec
usnesení č. 82/20 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – části p. p. č.
4646/6, 21, 22, 26, 27, 29 k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec –
úplné znění po změně č. 8, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a schvaluje pořízení změny
Územního plánu Žatec – úplné znění po změně č. 8 zkráceným postupem – změna využití
pozemků p. p. č. 4646/6, 4646/21, 4646/22, 4646/26, 4646/27, 4646/29 k. ú. Žatec, a to z
plochy Bydlení kolektivní na plochu Občanské vybavení – sport.
Současně Zastupitelstvo města Žatce schvaluje udělení výjimky z Pravidel zastupitelstva města
pro pořizování změn Územního plánu Žatec.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 280.000,00 Kč, a to
čerpání rezervního fondu na financování na pořízení změny Územního plánu Žatec – úplné
znění po změně č. 8 na kap. 739 – Územní plánování.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 739-3635-5169

- 280.000,00 Kč (RF)
+ 280.000,00 Kč územní plán.

Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – části p. p. č. 6813/1, 8, 9, st. p. č.
5626 a 5627 k. ú. Žatec
usnesení č. 83/20 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – části p. p. č.
6813/1, 8, 9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce odkládá návrh na změnu Územního plánu Žatec – úplné znění po
změně č. 8 změna využití pozemků p. p. č. 6813/1, 6813/8, 6813/9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú.
Žatec na jednání zastupitelstva města v září 2020.
Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 884/1 a 888/1 k. ú. Žatec
usnesení č. 84/20 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 884/1 a
888/1 k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec –
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úplné znění po změně č. 8, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a neschvaluje pořízení změny
Územního plánu Žatec – úplné znění po změně č. 8 – změna využití pozemků p. p. č. 884/1 a
888/1 k. ú. Žatec z plochy Rekreace – zahrádková kolonie na plochu Bydlení vesnické.
Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – opakované projednání kap. A1)
Společného ustanovení
usnesení č. 85/20 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – opakované
projednání kap. A1) Společného ustanovení
Zastupitelstvo města Žatce z vlastního podnětu dle písm. a) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
pořízení změny Územního plánu Žatec – úplné znění po změně č. 8 – zkráceným postupem, a
to opakovaným projednáním části A1) kapitoly 6, kterou byly stanoveny Podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití, projednané ve změně č. 6 Územního plánu Žatec. V
souladu s odst. 3 § 55 stavebního zákona bude změna územního plánu zahájena bezodkladně.
„Kontejnery na separovaný a bio odpad, Žatec“ – podání žádosti o dotaci
usnesení č. 86/20 „Kontejnery na separovaný a bio odpad, Žatec“ – podání žádosti o
dotaci
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na projekt
„Kontejnery na separovaný a bio odpad, Žatec“.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění předfinancování projektu „Kontejnery na
separovaný a bio odpad, Žatec“ z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, a zároveň zajištění financování projektu, tzn. zajištění
spolufinancování obce ve výši minimálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu a
zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu.
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v
Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (II. část)
usnesení č. 87/20 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové
dotace v Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (II. část)
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu
pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji – 4.
výzva“ dle předloženého návrhu.
Jméno žadatele

Tepelný zdroj

Výše výpomoci v Kč

xxxxxxxxxxxxx

plynový kotel

150.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

200.000,00

xxxxxxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

127.500,00

xxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

200.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

200.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plynový kotel

150.000,00

xxxxxxxxxxxxxxx

plynový kotel

150.000,00
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Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví
usnesení č. 88/20 Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého
kraje – individuální dotace na projekt „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
občanů v oblasti rozvoje zdraví – plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“.
Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace
sportovního areálu FK Slavoj Žatec“
usnesení č. 89/20 Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu
„Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci
projektu „Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec“ a jeho následném provozování.
Převod silnice III/22532 Žatec – Bezděkov
usnesení č. 90/20 Převod silnice III/22532 Žatec – Bezděkov
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatný převod silnice III/22532 vč. součástí a
příslušenství v úseku Žatec – Bezděkov, umístěné na p. p. č. 6959, 6956 v k. ú. Žatec, p. p. č.
1162/5, 1167/2, 1193/2, 1201/1, 1201/2, 1203/1 a 1203/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce z majetku
Ústeckého kraje, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749,
Žatec“
usnesení č. 91/20 Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského
alej č.p. 749, Žatec“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 17.000.000,00 Kč, a
to čerpání finančních prostředků z investičního fondu na financování realizace akce
„Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 714-3113-5171, org. 5526
Výdaje: 714-3113-6121, org. 5526
Výdaje: 714-3113-5169, org. 5526
Výdaje: 714-3113-5166, org. 5526

- 17.000.000,00 Kč (IF)
+ 16.375.000,00 Kč (střecha, hromosvody)
+ 300.000,00 Kč (elektro)
+ 277.000,00 Kč (BOZP, TDS, autor. dozor)
+
48.000,00 Kč (admin. VZ).

Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 386/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 92/20 Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 386/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatné nabytí pozemku orná půda p. p. č. 386/2 o
výměře 6515 m2, zapsaného na LV č. 330 pro obec Žatec a k. ú. Bezděkov u Žatce, včetně
nově budovaných staveb základní technické vybavenosti, tj. komunikací, chodníků, odvodnění,
veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře na tomto pozemku z majetku spol. pozemkypd s.r.o.,
IČO 06582231, se sídlem Trmická 848/8, Prosek, 190 00 Praha 9.
Zastupitelstvo města Žatce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném
převodu výše uvedeného pozemku a staveb základní technické vybavenosti. Řádná smlouva o
bezúplatném převodu bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od splnění podmínek pro
převod stanovených v Pravidlech pro bezúplatný převod staveb základní technické vybavenosti
do vlastnictví Města Žatec, schválených usnesením ZM č. 523/15 ze dne 23.11.2015.
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Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 93/20 Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce odkládá projednání prodeje pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce na
další jednání zastupitelstva města.
Prodej pozemku p. p. č. 808/2 v k. ú. Lhota u Nečemic
usnesení č. 94/20 Prodej pozemku p. p. č. 808/2 v k. ú. Lhota u Nečemic
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemku zahrada p. p. č. 808/2 o
výměře 232 m2 v k. ú. Lhota u Nečemic ½ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ½ xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za minimální kupní cenu 29.860,00 Kč + poplatky spojené s vkladem kupní smlouvy do KN.
Prodej pozemku p. p. č. 4614/88 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem,
Žatec – 3. etapa
usnesení č. 95/20 Prodej pozemku p. p. č. 4614/88 pro výstavbu RD v lokalitě Pod
kamenným vrškem, Žatec – 3. etapa
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemku orné půdy p. p. č. 4614/88 o
výměře 1.393 m2 v k. ú. Žatec pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec – 3.
etapa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.690.000,00 Kč + 21 % DPH za
následujících podmínek:
- Náklady spojené s provedením kupní smlouvy, včetně správního poplatku katastrálnímu
úřadu, hradí kupující.
- Kupní smlouva musí být podepsána do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy k uzavření
kupní smlouvy prodávajícím. Tato výzva bude zaslána žadateli o koupi pozemku neprodleně
po dokončení stavby inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Pod kamenným vrškem – 3.
etapa.
- Splatnost kupní ceny bude nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, a to na účet
prodávajícího. V případě, že kupující v tomto termínu celou kupní cenu neuhradí, bude
sjednáno právo prodávajícího od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, dále bude sjednán
nárok prodávajícího na úhradu veškerých nákladů, které mu v souvislosti s daným převodem
vznikly, včetně případné náhrady škody.
- Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán pověřeným notářem
až po úplném zaplacení kupní ceny, bez zbytečného odkladu. Po tuto dobu bude ujednáno, že
kupní smlouva bude uložena u pověřeného notáře.
- Kupní smlouva, sepsaná ve formě notářského zápisu, bude obsahovat závazek kupujícího
dokončit stavbu rodinného domu nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu dle
smlouvy do katastru nemovitostí, kdy dokončením stavby se rozumí faktické a úplné
dokončení
stavby rodinného domu na nabývaném pozemku včetně zápisu zaměřené stavby domu do
katastru nemovitostí.
- Kupní smlouva bude obsahovat smluvní sankci spočívající v tom, že nesplní-li kupující výše
uvedenou podmínku, bude ho stíhat povinnost zaplatit smluvní sankci ve výši 30 % z kupní
ceny pozemku, která bude splatná ve lhůtě 60 dnů od obdržení výzvy města. Pro případ
nezaplacení smluvní sankce bude sjednáno v notářském zápisu svolení k přímé vykonatelnosti
pohledávky.
- Zřízení věcného práva předkupního pro Město Žatec po dobu 4 let ode dne vkladu do katastru
nemovitostí za zaplacenou kupní cenu.
- Přílohou kupní smlouvy budou Technické a regulační podmínky pro výstavbu RD v lokalitě
Pod kamenným vrškem, Žatec – 3. etapa schválené ZM dne 29.11.2018 usnesením č. 193/18.
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Prodej části pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Žatec
usnesení č. 96/20 Prodej části pozemku p. p. č. 894 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku trvalý travní porost p.
p. č. 894, dle GP č. 6547-38/2018 nově vzniklý pozemek trvalý travní porost p. p. č. 894/2 o
výměře 92 m2 v k. ú. Žatec xxxxxxxxxxxxxxxxx za minimální kupní cenu 35.400,00 Kč +
poplatky spojené s vkladem kupní smlouvy do KN.
Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 13.05. a 26.05.2020
usnesení č. 97/20 Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 13.05. a 26.05.2020
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva
města Žatce ze dne 13.05.2020 a 26.05.2020.
Revokace usnesení
usnesení č. 98/20 Revokace usnesení
Zastupitelstvo města Žatce revokuje usnesení č. 52/20.
Realizace závěrů kontroly finančního výboru
usnesení č. 99/20 Realizace závěrů kontroly finančního výboru
Zastupitelstvo města Žatce ukládá radě města a příslušným odborům realizaci závěrů kontroly
finančního výboru na základě protokolu o kontrole finančního výboru ze dne 15.06.2020.
Nominační dokumentace UNESCO – informace
usnesení č. 100/20 Nominační dokumentace UNESCO – informace
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí informace o stavu zpracování nominační
dokumentace UNESCO, statku: ŽATEC A KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE.
Závěrečný účet Města Žatce za rok 2019 a Roční závěrka
usnesení č. 101/20 Závěrečný účet Města Žatce za rok 2019 a Roční závěrka
Zastupitelstvo města Žatce projednalo Závěrečný účet Města Žatce za rok 2019 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením Města Žatce za rok 2019, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města Žatce zároveň bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření Města Žatce v roce 2019 s vyjádřením, že nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo města Žatce dále schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 bod b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Města
Žatce sestavenou k rozvahovému dni, a to k 31.12.2019.
Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec – Tribuna
usnesení č. 102/20 Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec – Tribuna
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost předsedy FK SLAVOJ ŽATEC z. s., U Hřiště
1635, Žatec xxxxxxxxxxxxxxx „o účelovou investiční dotaci“ ze dne 09.06.2020 a schvaluje
poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 5.596.000,00 Kč na spolufinancování projektu:
„Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec“ pro rok 2020 – 2021.
Zastupitelstvo města Žatce zároveň schvaluje rozpočtové opatření ve výši 10.500.000,00 Kč, a
to převod v rámci schváleného rozpočtu z kap. 739 – FK SLAVOJ – rekonstrukce tribuny na
kap. 741 – účelová investiční dotace a kap. 741 – rezervní fond.
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Výdaje: 739-3412-6121, org. 749
Výdaje: 741-3412-6322, org. 749
Výdaje: 741-6171-5901

- 10.500.000,00 Kč (kap. 739 – FK SLAVOJ Žatec)
+ 5.596.000,00 Kč (INV účelová dotace)
+ 4.904.000,00 Kč (RF).

Dotace pro rok 2020 – ostatní organizace KVaV
usnesení č. 103/20 Dotace pro rok 2020 – ostatní organizace KVaV
Zastupitelstvo města Žatce dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí dotací ostatním organizacím pro rok 2020
nad 50.000,00 Kč, a to spolku Sedmikráska Žatec, z.s., IČ: 22728783, se sídlem Kadaňská
3225, 438 01 Žatec ve výši 74.000,00 Kč na aktivity mateřského centra.
Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.
usnesení č. 104/20 Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.
Zastupitelstvu města Žatce neuplatňuje předkupní právo na nákup 25 ks akcií Regionální
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. od města Rumburk za cenu 25.000,00 Kč za jednu
akcii.
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – generální obměna datové sítě – ZŠ Žatec, Petra
Bezruče 2000, okres Louny
usnesení č. 105/20 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – generální obměna datové sítě –
ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Základní škole Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na generální obměnu datové sítě aktivních prvků v
celkové výši 356.335,32 Kč.
Změna poskytnuté účelové dotace – ZŠ, nám. 28 října 1019
usnesení č. 106/20 Změna poskytnuté účelové dotace – ZŠ, nám. 28 října 1019
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Základní školy Žatec, nám. 28. října
1019, okres Louny, Mgr. Jany Hassmanové, a schvaluje změnu poskytnuté účelové dotace ze
dne 23.05.2019 poskytnuté na základě usnesení ZM č. 217/18 ze dne 13.12.2018, a to v
plánovaném rozdělení finančních prostředků na investiční a neinvestiční podle skutečných
nákladů takto:
1. dotace projektu ICT a komunikace v celkové výši 943.220,19 Kč
Původně schváleno Úprava
investice
626.198,98 Kč
250.403,02 Kč
neinvestice 317.021,21 Kč
692.817,17 Kč
celkem
943.220,19 Kč
943.220,19 Kč
2. dotace projektu Přírodní vědy názorně v celkové výši 149.323,32 Kč
Původně schváleno Úprava
investice
139.643,32 Kč
48.846,60 Kč
neinvestice
9.680,00 Kč
100.476,72 Kč
celkem
149.323,32 Kč
149.323,32 Kč.
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24
usnesení č. 107/20 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Základní škole a Mateřské škole, Žatec, Dvořákova 24,
okres Louny Dodatek č. 1 ke zřizovací listině, a to s účinností od 01.09.2020.
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Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres
Louny
usnesení č. 108/20 Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – ZŠ Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej,
okres Louny Mgr. Zdeňka Srpa a návaznosti na usnesení ZM č. 146/19 ze dne 12.09.2019
„Podání žádosti do výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a schvaluje poskytnutí Základní
škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny:
1. investiční dotace ve výši 250.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 355.516,74 Kč na
financování dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290
pod názvem „Přírodní vědy v moderním pojetí“
2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 128.959,67 Kč na financování dotačního projektu,
identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295 pod názvem Jazyková učebna s
novými technologiemi.
Zastupitelstvu města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 735.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-6351 org. 553
Výdaje: 714-3113-5331 org. 553

- 735.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 250.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 485.000,00 Kč (neinvestiční dotace).

Návratná finanční výpomoc na projekt „Přírodovědné předměty v moderním pojetí“ –
ZŠ Komenského alej 748, Žatec
usnesení č. 109/20 Návratná finanční výpomoc na projekt „Přírodovědné předměty v
moderním pojetí“ – ZŠ Komenského alej 748, Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej
749, okres Louny Mgr. Zdeňka Srpa a v návaznosti na usnesení ZM č. 146/19 ze dne
12.09.2019 „Podání žádosti do výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres
Louny na předfinancování dotačního projektu, identifikační číslo EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290 pod názvem „Přírodovědné předměty v moderním pojetí“
v celkové výši 2.838.149,70 Kč.
Návratná finanční výpomoc po ukončení realizace projektu a po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace bude vrácena na účet zřizovatele, a to nejpozději ke dni 31.12.2021.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
projekt „Přírodovědné předměty v moderním pojetí“ z rozpočtu města Žatce v předloženém
návrhu a pověřuje starostku města tuto smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo města Žatce zároveň schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.839.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-5651, org. 552

- 2.839.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 2.839.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc).
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Návratná finanční výpomoc na projekt „Jazyková učebna s novými technologiemi“ – ZŠ
Komenského alej 748, Žatec
usnesení č. 110/20 Návratná finanční výpomoc na projekt „Jazyková učebna s novými
technologiemi“ – ZŠ Komenského alej 748, Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej
749, okres Louny Mgr. Zdeňka Srpa a v návaznosti na usnesení ZM č. 146/19 ze dne
12.09.2019 „Podání žádosti do výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres
Louny na předfinancování dotačního projektu, identifikační číslo EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295 pod názvem „Jazyková učebna s novými technologiemi“
v celkové výši 2.579.193,49 Kč.
Návratná finanční výpomoc po ukončení realizace projektu a po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace bude vrácena na účet zřizovatele, a to nejpozději ke dni 31.12.2021.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
projekt „Jazyková učebna s novými technologiemi“ z rozpočtu města Žatce v předloženém
návrhu a pověřuje starostku města tuto smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo města Žatce zároveň schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.580.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-5651, org. 552

- 2.580.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 2.580.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc).

Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Učebna cizích jazyků a informatiky –
ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
usnesení č. 111/20 Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Učebna cizích
jazyků a informatiky – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Jižní 2777, okres
Louny Mgr. Martina Hnízdila a návaznosti na usnesení ZM č. 147/19 ze dne 12.09.2019
„Podání žádosti do výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí investiční
dotace ve výši 144.917,14 Kč a neinvestiční dotace ve výši 1.512,50 Kč Základní škole Žatec,
Jižní 2777, okres Louny na financování dotačního projektu, identifikační číslo EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303 pod názvem „Učebna cizích jazyků a informatiky“.
Zastupitelstvo města Žatce zároveň schvaluje rozpočtové opatření ve výši 147.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-6351 org. 553
Výdaje: 714-3113-5331 org. 553

- 147.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 145.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 2.000,00 Kč (neinvestiční dotace).

Návratná finanční výpomoc na projekt „Učebna cizích jazyků a informatiky“ – ZŠ Žatec,
Jižní 2777, okres Louny
usnesení č. 112/20 Návratná finanční výpomoc na projekt „Učebna cizích jazyků a
informatiky“ – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Jižní 2777, okres
Louny Mgr. Martina Hnízdila a v návaznosti na usnesení ZM č. 147/19 ze dne 12.09.2019
„Podání žádosti do výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí návratné
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finanční výpomoci Základní škole Žatec, Jižní 2777, okres Louny na předfinancování
dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303 pod názvem
„Učebna cizích jazyků a informatiky“ v celkové výši 2.782.163,19 Kč.
Návratná finanční výpomoc po ukončení realizace projektu a po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace bude vrácena na účet zřizovatele, a to nejpozději ke dni 31.12.2021.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
projekt Učebna cizích jazyků a informatiky z rozpočtu města Žatce v předloženém návrhu a
pověřuje starostku města tuto smlouvu podepsat.
Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.783.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-5651, org. 553

- 2.783.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 2.783.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc).

Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Učebna pro výuku přírodních věd –
ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
usnesení č. 113/20 Žádost o účelovou neinvestiční a investiční dotaci – Učebna pro výuku
přírodních věd – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Jižní 2777, okres
Louny Mgr. Martina Hnízdila a návaznosti na usnesení ZM č. 147/19 ze dne 12.09.2019
„Podání žádosti do výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí investiční
dotace ve výši 187.200,90 Kč a neinvestiční dotace ve výši 8.984,25 Kč Základní škole Žatec,
Jižní 2777, okres Louny na financování dotačního projektu, identifikační číslo EIS
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 pod názvem „Učebna pro výuku přírodních věd“.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 197.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-6351 org. 553
Výdaje: 714-3113-5331 org. 553

- 197.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 188.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 9.000,00 Kč (neinvestiční dotace).

Návratná finanční výpomoc na projekt „Učebna pro výuku přírodních věd“ – ZŠ Žatec,
Jižní 2777, okres Louny
usnesení č. 114/20 Návratná finanční výpomoc na projekt „Učebna pro výuku přírodních
věd“ – ZŠ Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Jižní 2777, okres
Louny Mgr. Martina Hnízdila a v návaznosti na usnesení ZM č. 147/19 ze dne 12.09.2019
„Podání žádosti do výzvy MAS Vladař“ a dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí návratné
finanční výpomoci Základní škole Žatec, Jižní 2777, okres Louny na předfinancování
dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 pod názvem
„Učebna pro výuku přírodních věd“ v celkové výši 2.789.367,22 Kč.
Návratná finanční výpomoc po ukončení realizace projektu a po schválení závěrečné zprávy
poskytovatelem dotace bude vrácena na účet zřizovatele, a to nejpozději ke dni 31.12.2021.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
projekt Učebna pro výuku přírodních věd z rozpočtu města Žatce v předloženém návrhu a
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pověřuje starostku města tuto smlouvu podepsat.
Zastupitelstvo města Žatce zároveň schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.790.000,00 Kč:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 714-3113-5651, org. 553

- 2.790.000,00 Kč (rezerva pro školy – předfinancování)
+ 2.790.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc).

Zápis z jednání kontrolního výboru
usnesení č. 115/20 Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
27.05.2020.
Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
usnesení č. 116/20 Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Žatce, dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí návratné finanční
výpomoci příspěvkové organizaci Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace, IČ 287
33 088 se sídlem náměstí Prokopa Velkého 1951, Žatec na úhradu dlužného sociálního
pojištění vůči OSSZ Louny v celkové výši 2.189.000,00 Kč.
Splatnost návratné finanční výpomoci je stanovena v pravidelných ročních splátkách ve výši
547.250,00 Kč počínaje rokem 2021 – vždy k 31.12. daného roku, nejpozději však do
31.12.2024.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.189.000,00 Kč takto:
Výdaje: 741-6171-6901, org. 2020
Výdaje: 711-3315-5651, org. 277

- 2.189.000,00 Kč (kofinancování)
+ 2.189.000,00 Kč (návratná fin. výpomoc).

Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 117/20 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
14.05.2020 do 17.06.2020.

IV.

Nepřijatá usnesení

Vyřazení bodu č. 9 programu – Návrh na změnu ÚP Žatec
Hlasování:

9 hlasů pro

5 hlasů proti

3 se zdrželi

Materiál č. 22 – Žádost části nájemců bytů v domě č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava
Kůrky v Žatci – varianta schvaluje
Hlasování:

8 hlasů pro

1 hlas proti

8 se zdrželo

Materiál č. 10 – Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 884/1 a 888/1
k. ú. Žatec – varianta neschvaluje
Hlasování:

10 hlasů pro

4 se zdrželi
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3 nehlasovali

Materiál č. 17 – Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce – odložení
projednání bodu na konec jednání
Hlasování:

8 hlasů pro

7 se zdrželo

1 nehlasoval

Materiál č. 17 – Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce – varianta schvaluje
Hlasování:

8 hlasů pro

8 se zdrželo

Materiál č. 17 – Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce – pověření rady
města k dalšímu jednání
Hlasování:

9 hlasů pro

6 se zdrželo

1 nehlasoval

Materiál č. 41 – Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 13.05. a 26.05.2020 – podání
podnětu orgánům činným v trestním řízení
Hlasování:

8 hlasů pro

8 se zdrželo

Materiál č. 29 – Žádost o účelovou investiční dotaci – služební vůz Městské lesy Žatec
Hlasování:

8 hlasů pro

1 hlas proti

5 se zdrželo

2 nehlasovali

Materiál č. 30 – Žádost o účelovou dotaci – nová expozice „Žatecký poklad“ – Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci
Hlasování:

8 hlasů pro

V.

6 se zdrželo

2 nehlasovali

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. xxxxxxxxxxxxx se zeptala, kdy se začne řešit sídliště Šafaříkova, kde se propadá kanalizace
a vozovka, je zde nedostatečné parkoviště i rozbité hřiště. Navrhla hřiště zrušit a místo něj
vytvořit parkoviště, protože v současné době parkují automobily na trávníku. Dále hovořila
o nevyužité ploše ve vnitrobloku za bývalými šroubárenskými domy, kterou navrhla na
vybudování parkoviště se zelení. Na závěr požádala o opravu utržené trubky v trávníku
v blízkosti kanálu, která byla patrně poškozena při sekání trávy.
2. JUDr. Krčmárik zmínil neudržované ostrůvky zeleně v lokalitě Pod Kamenným vrškem.
3. Ing. Kollmann navrhl revitalizaci a zachování hřiště na sídlišti Šafaříkova.
4. Ing. Novotný, DiS. se zeptal na finální stav kruhového objezdu u Lidlu a požádal o zaslání
vizualizace. Dále se zeptal, zda probíhají koordinační schůzky k opravám komunikací, protože
v ulici Politických vězňů se během cca pěti let již potřetí provádí výbrus povrchu, a požádal
v této souvislosti o písemnou odpověď, proč to tak je a co je v ulici za problém. Rovněž
požádal o písemnou odpověď na dotaz, jak je se síťaři koordinována akce rekonstrukce ul.
Volyňských Čechů před poštou, protože obyvatelé ulice Kovářské dostali informaci, že zde
budou provedeny přípojky vody, posléze následovala informace, že přípojky se dělat nebudou.
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5. Ing. Bc. Malířová řekla, že ze strany občanů je kritika na čas konání farmářských trhů ve
městě, protože se konají v pracovních dnech a během pracovní doby, takže občané, kteří chodí
do zaměstnání, nemají možnost si nakoupit. Se stejným podnětem vystoupila již v roce 2016,
proto opakovaně žádá o změnu tak, aby se farmářské trhy konaly v sobotu. Dalším podnětem
byla doba konání zastupitelstva města, respektive čas, a proto dala návrh, aby další jednání
zastupitelstva města začínala již v 15:00 hodin.
6. Ing. Kollmann požádal kompetentní orgány, aby zvážily zavírací hodinu na předzahrádkách,
a to tak, aby předzahrádky zůstávaly v letních měsících (do konce září) otevřené o hodinu déle,
tzn. do 23:00 hodin, popř. aby byla městská policie shovívavější.
7. Mgr. Kranda se zeptal, jestli společnost HP-Pelzer již předložila přepracovanou dokumentaci
k EIA nebo kdy ji předloží.
8. Ing. Novotný, DiS. se zeptal, jak pokračuje návrh na vytvoření předzahrádky na náměstí
Svobody a požádal o písemnou odpověď.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Členka zastupitelstva Ing. Bc. Ivana Malířová

……………………………………

Členka zastupitelstva Ing. Jaroslava Veselá

……………………………………

Žatec 30.06.2020
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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