MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z pokračování přerušeného 5. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 01.10.2020

I.

Zahájení

Dne 01.10.2020 v 17:32 hodin paní starostka zahájila pokračování přerušeného 5. jednání
Zastupitelstva města Žatce, které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 18
členů zastupitelstva města a zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Omluveni byli MVDr.
Břetislav Frýba a Ing. Marcel Kollmann, pozdější příchod nahlásili Ing. Andrej Grežo a
PharmDr. Michal Jánošík, dřívější odchod nahlásil p. Martin Štross. 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 Mgr. Jana
Krandu a JUDr. Karla Krčmárika.

III.

Schválený program jednání a přijatá usnesení

Návrhová a volební komise
usnesení č. 154/20 Návrhová a volební komise
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Mgr. Petra Antoniho členem návrhové a volební komise
za nepřítomného MVDr. Břetislava Frýbu.
Prodej pozemků v k. ú. Žatec – RenoEnergie a.s.
usnesení č. 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
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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.
Prodej pozemků v k. ú. Žatec – areál bývalé mazutové kotelny
usnesení č. 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.
Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 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
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 59.300,00 Kč + poplatky spojené s vkladem kupní
smlouvy do KN.
Prodej části pozemku p. p. č. 6262/29 v k. ú. Žatec
usnesení č. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 26.300,00 Kč +
poplatky spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Prodej části pozemku p. p. č. 367/5 v k. ú. Žatec
usnesení č. 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.
Prodej části pozemku p. p. č. 6008/5 v k. ú. Žatec
usnesení č. 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 xxxxxxxxxxxxxxx, 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.
Prodej části pozemku p. p. č. 899/4 v k.ú. Žatec
usnesení č. 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.
Prodej pozemku části pozemku p. p. č. 4578/1 v k. ú. Žatec
usnesení č. 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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Prodej části pozemku p. p. č. 365/2 v k. ú. Radíčeves
usnesení č. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 71.500,00 Kč +
poplatky spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Prodej části pozemku p. p. č. 1161/1 v k. ú. Žatec
usnesení č. 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.
Prodej části pozemku p. p. č. 831/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 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 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 12.000,00 Kč +
poplatky spojené s provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Rozpočtové opatření – revitalizace okružních křižovatek v ul. Plzeňská
usnesení č. 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).

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
usnesení č. 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.
Žádost o účelovou investiční dotaci – služební vůz Městské lesy Žatec
usnesení č. 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:
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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).

Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
usnesení č. 169/20 Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
Zastupitelstvo města Žatce zvolilo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, přísedícím
Okresního soudu v Lounech.
Název nově vzniklé ulice
usnesení č. 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.
Název nově vzniklé ulice
usnesení č. 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.
Název stadionu
usnesení č. 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.
Zápis z jednání kontrolního výboru
usnesení č. 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.
Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 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.
Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky
usnesení č. 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“.
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IV.

Nepřijatá usnesení

Materiál č. 39 – Prodej pozemku p. p. č. 5617/10 v k. ú. Žatec – varianta neschvaluje
Hlasování:

10 hlasů pro

3 hlasy proti

5 se zdrželo

Materiál č. 49 – Prodej části pozemku p. p. č. 4624/3 v k. ú. Žatec – varianta schvaluje
Hlasování:

10 hlasů pro

4 hlasy proti

5 se zdrželo

Materiál č. 49 – Prodej části pozemku p. p. č. 4624/3 v k. ú. Žatec – varianta neschvaluje
Hlasování:

9 hlasů pro

V.

2 hlasy proti

8 se zdrželo

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. Mgr. Hamousová zadala úkol odboru místního hospodářství a majetku, aby k veškerým
žádostem o prodej pozemku nebo části pozemku (veřejné prostranství) bylo uvedeno jasné
stanovisko a vyjádření z pohledu územního plánu.
2. Ing. Veselá navrhla, aby na dalším jednání zastupitelstva města byl doplněn jeden člen
kontrolního výboru za člena, který z výboru odešel. Dále požádala, aby doporučení uvedená
v zápisech kontrolního výboru byla provedena a kontrolnímu výboru byla podána zpětná
vazba, jakým způsobem se k tomu příslušní zaměstnanci postavili.
3. Ing. Bc. Malířová se zeptala, kdy bude vybudován chodník v ulici K Perči podél bývalého
vojenského sídliště, jak se řeší zápach ve Sládkově ulici a vytápění přízemních podlaží objektů
po velkém dešti a proč nebylo minulé a dnešní jednání zastupitelstva města zahájeno v 15:00
hodin, přestože se na tom zastupitelé dohodli.
4. Mgr. Kranda požádal o poskytnutí informace, zda využití pozemku č. 2716/2 v Raisově ulici
v oploceném areálu společnosti HP-Pelzer je v souladu s územním plánem.
5. Pan Hodina se zeptal na retardéry ve Svatováclavské ulici, a proč na Pražské ulici není na
komunikaci vyznačena cyklotrasa.
6. Ing. Novotný, DiS., řekl, že v investičním plánu je částka 6 mil. Kč na revitalizaci sídliště
Jih a požádal o informaci, jak bude pokračováno v dalších etapách rekonstrukce komunikací od
ulice Růžové po ulici Mládežnickou, v jakém stadiu jsou projekty a zda se bude realizovat
v příštím roce. Dále požádal o zaslání situace v ulici Stavbařů.
7. Ing. Veselá navrhla, aby ve městě vznikla vyhláška, která by řešila problém s celodenním
obsazováním laviček a schodů u divadla mladistvými, po kterých zůstává množství odpadků.
Rovněž hovořila o pronajímání bytů v centru města občanům, kteří dělají nepořádek na
přilehlých dvorcích a obtěžují svým chováním, hlukem a zápachem ostatní obyvatele.
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8. Mgr. Hamousová požádala Ing. Veselou, aby jako členka zastupitelstva navrhla formulaci
nebo opatření, jaké by v případné vyhlášce města mělo být.
9. RNDr. Pintr, Ph.D. k organizaci zastupitelstva navrhl, aby jednání probíhala jedenkrát
měsíčně s výjimkou července a srpna.
10. JUDr. Krčmárik k problematice Sládkovy ulice informoval, že se připravuje projektová
dokumentace na připojení Chban přes Nové Sedlo do Žatce a navrhl, aby město do projektu
zainteresovalo ještě hygienickou službu, která by změřila intenzitu pachu a rozhodla, zda
povolí připojení.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva Mgr. Jan Kranda

……………………………………

Člen zastupitelstva JUDr. Karel Krčmárik

……………………………………

Žatec 06.10.2020
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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