MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 24.09.2020

I.

Zahájení

Dne 24.09.2020 v 16:05 hodin paní starostka zahájila 5. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 16 členů zastupitelstva města
a zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Omluvena byla Ing. Bc. Ivana Malířová, pozdější
příchod nahlásili Bc. Vladislav Hrbáček, PharmDr. Michal Jánošík, Ing. Jan Novotný, DiS. a p.
Martin Štross, dřívější odchod nahlásil Ing. Petr Kubeš. Zapisovatelkou byla Pavlína
Kloučková. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen bez připomínek.
Z technických důvodů proběhla úvodní hlasování bez použití hlasovacího zařízení; skrutátorem
byla Ing. Helena Šmeráková, MPA a pomocnicí skrutátora Ing. Simona Schellová.

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

Schválení programu
usnesení č. 118/20 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- doplnění bodu č. 20a – Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec
- vyjmutí bodu č. 42 – Prodej pozemku p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec.
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Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Sloučení návrhové a volební komise
5. Složení návrhové a volební komise
6. Vystoupení veřejnosti
7. Volby – Správní a dozorčí rada Nemocnice Žatec, o.p.s.
8. Kontrola usnesení zastupitelstva města
9. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
10. Prodej části pozemku p. p. č. 5502/2 v k. ú. Žatec
11. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
12. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o.
13. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
14. Nemocnice Žatec, o.p.s. – žádost o účelovou dotaci
15. Informace – Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
16. Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2020
17. Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2021
18. Participativní rozpočet
19. Rozpočtové opatření – daň z příjmu PO hrazená obcí
20. Žádost o účelovou dotaci – nová expozice „Žatecký poklad“ – Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci
20a Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec
21. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 1258, 1259 a st. p. č. 156,
64/3 k. ú. Bezděkov u Žatce
22. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – st. p. č. 231/1 k. ú. Žatec
23. 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
24. Rozpočtové opatření – „Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci“
25. Rozpočtové opatření na akci „Přístavba bazénu pro děti ve věku 5 – 8 let na koupališti
v Žatci“
26. Rozpočtové opatření na akci „Dodávka mobiliáře cyklostezky u řeky Ohře“
27. Rozpočtové opatření – Obnova Husitského náměstí v Žatci
28. Nabytí pozemku p. č. 3805/2 v k. ú. Žatec
29. Rozpočtové opatření „Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1, Žatec – expozice
Žatec v proměnách času“
30. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Ústeckém
kraji – 4. výzva“ – žádosti (III. část)
31. Žádost o ponechání finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v Žatci, č. p. 108
32. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků
33. Informace – Podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství
obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
34. Informace k usnesení RM č. 588/20 – Parkování ul. Dvořákova
35. Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce
36. Nabytí pozemku p. p. č. 5507/3 v k. ú. Žatec do majetku města
37. Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640/4 v k. ú. Žatec
38. Prodej pozemků v k. ú. Žatec
39. Prodej pozemku p. p. č. 5617/10 v k. ú. Žatec
40. Prodej pozemků v k. ú. Žatec – RenoEnergie a.s.
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41. Prodej pozemků v k. ú. Žatec – areál bývalé mazutové kotelny
42. Vyjmuto
43. Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce
44. Prodej části pozemku p. p. č. 6262/29 v k. ú. Žatec
45. Prodej části pozemku p. p. č. 367/5 v k. ú. Žatec
46. Prodej části pozemku p. p. č. 6008/5 v k. ú. Žatec
47. Prodej pozemku části pozemku p. p. č. 899/4 v k. ú. Žatec
48. Prodej části pozemku p. p. č. 4578/1 v k. ú. Žatec
49. Prodej části pozemku p. p. č. 4624/3 v k. ú. Žatec
50. Prodej části pozemku p. p. č. 365/2 v k. ú. Radíčeves
51. Prodej části pozemku p. p. č. 1161/1 v k. ú. Žatec
52. Prodej části pozemku p. p. č. 831/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce
53. Rozpočtové opatření – revitalizace okružních křižovatek v ul. Plzeňská
54. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém
nakládání se stavebním odpadem
55. Žádost o účelovou investiční dotaci – služební vůz Městské lesy Žatec
56. Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
57. Názvy ulic a název stadionu
58. Zápis z jednání kontrolního výboru
59. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
60. Informace o stavu přírodovědného centra
61. Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu
Kláštera kapucínů v Žatci – IROP výzva č. 74
62. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
63. Usnesení a závěr
Sloučení návrhové a volební komise
usnesení č. 119/20 Sloučení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje sloučení návrhové a volební komise.
Složení návrhové a volební komise
usnesení č. 120/20 Složení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení MVDr. Břetislav
Frýba, Ing. Andrej Grežo, p. Josef Hodina.
Správní rada Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 121/20 Správní rada Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce v souladu s článkem VI. Zakládací listiny obecně prospěšné
společnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. bere na vědomí zánik členství uplynutím funkčního
období MUDr. Ireny Wilferové ke dni 21.08.2020 a MUDr. Vladímíra Melče ke dni
10.09.2020.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí rezignaci MUDr. Petra Malého, MBA na člena
správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s. a skončení členství ke dni 14.09.2020.
Způsob volby členů správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 122/20 Způsob volby členů správní rady Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce v souladu s volebním řádem schvaluje veřejnou volbu členů správní
rady Nemocnice Žatec, o.p.s.
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Správní rada Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 123/20 Správní rada Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a jmenuje členem správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
MUDr. Vladimíra Melče, nar.: xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxx,
p. Oldřicha Řáhu, nar.: xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
MUDr. Irenu Wilferovou, nar.: xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ode dne 25.09.2020.
Kontrola usnesení zastupitelstva města
usnesení č. 124/20 Kontrola usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva
města.
Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
usnesení č. 125/20 Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
Zastupitelstvo města Žatce jako orgán jediného akcionáře bere na vědomí zprávu o činnosti
společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za období leden až červen 2020.
Prodej části pozemku p. p. č. 5502/2 v k. ú. Žatec
usnesení č. 126/20 Prodej části pozemku p. p. č. 5502/2 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej části pozemku orná půda p. p. č.
5502/2 o výměře cca 2.831 m2 v k. ú. Žatec nově odděleného geometrickým plánem
společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za kupní cenu 392,00 Kč/m2 + DPH + poplatky spojené s
provedením kupní smlouvy a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
usnesení č. 127/20 Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti Technická správa
města Žatec, s.r.o. za druhé čtvrtletí roku 2020.
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o.
usnesení č. 128/20 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec
s.r.o.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost jednatele společnosti Technická správa města
Žatec s.r.o., Čeradická 1014, 438 01 Žatec, IČ 227 92 830 Ing. Andreje Greža a schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště
se saunou v Žatci v roce 2019 ve výši 803.298,32 Kč a 6.929,58 Kč na úhradu ztráty při
provozování Sportovního areálu při koupališti v Žatci.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 810.000,00 Kč takto:
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 741-3412-5213, org. 510
Výdaje: 741-3412-5213, org. 5101

- 810.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 803.000,00 Kč (účelová dotace koupaliště)
+ 7.000,00 Kč (účel. dotace sportoviště).

Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 129/20 Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. k
27.08.2020.
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Nemocnice Žatec, o.p.s. – žádost o účelovou dotaci
usnesení č. 130/20 Nemocnice Žatec, o.p.s. – žádost o účelovou dotaci
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Mgr. Ing. Jindřicha Zetka a schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace Nemocnici Žatec, o.p.s., IČ: 25026259, Husova 2796,
Žatec pro rok 2020 v celkové výši 1.100.000,00 Kč na zajištění provozu Lékařské
pohotovostní služby.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření na uvolnění finančních
prostředků z rezervního fondu.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 741-3513-5221, org. 400

- 1.100.000,00 Kč (rezervní fond)
+ 1.100.000,00 Kč (neinvestiční účelová dotace).

Informace – Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
usnesení č. 131/20 Informace – Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a bere na vědomí zprávu z Chrámu Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace za období od 01.06.2020 do 31.08.2020.
Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2020
usnesení č. 132/20 Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2020
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových opatření schválených za
období 01.04. – 30.06.2020.
Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2021
usnesení č. 133/20 Složení minirozpočtových výborů – rozpočet 2021
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje složení minirozpočtových výborů pro sestavení rozpočtu
Města Žatce na rok 2021.
Participativní rozpočet
usnesení č. 134/20 Participativní rozpočet
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2021 pod
názvem „Tvoříme pro Žatec“.
Rozpočtové opatření – daň z příjmu PO hrazená obcí
usnesení č. 135/20 Rozpočtové opatření – daň z příjmu PO hrazená obcí
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.632.000,00 Kč na navýšení
rozpočtu Daně z příjmů právnických osob hrazené obcí.
Příjmy: 1122
Výdaje: 741-6399-5362, org. 270

+ 2.632.000,00 Kč (příjem daně)
+ 2.632.000,00 Kč (zaplacení daně).

Žádost o účelovou dotaci – nová expozice „Žatecký poklad“ – Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci
usnesení č. 136/20 Žádost o účelovou dotaci – nová expozice „Žatecký poklad“ –
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka v
Žatci PhDr. Radmily Holodňákové a schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši
1.132.000,00 Kč a neinvestiční dotace ve výši 68.000,00 Kč na realizaci nové expozice
„Žatecký poklad“.

Stránka 5 z 11

Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.200.000,00 Kč:
Výdaje: 716-6171-5901, org. 512
Výdaje: 716-3315-6351, org. 512
Výdaje: 716-3315-6331, org. 512

- 1.200.000,00 Kč (rezerva kapitoly 716)
+ 1.132.000,00 Kč (investiční dotace)
+ 68.000,00 Kč (neinvestiční datace).

Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec
usnesení č. 137/20 Účelová investiční dotace – FK Slavoj Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost předsedy FK SLAVOJ ŽATEC z. s., U Hřiště
1635, Žatec xxxxxxxxxxxxxx o účelovou investiční dotaci a schvaluje poskytnutí investiční
účelové dotace ve výši 350.000,00 Kč na spolufinancování projektu: „Výstavba oplocení – zdi
v areálu FK Slavoj Žatec“ pro rok 2020 – 2021.
Zároveň Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 350.000,00 Kč, a to
Výdaje: 741-3412-6322, org. 749
Výdaje: 741-6171-5901

+ 350.000,00 Kč (INV účelová dotace)
- 350.000,00 Kč (RF).

Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 1258, 1259 a st. p. č. 156,
64/3 k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 138/20 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 1258,
1259 a st. p. č. 156, 64/3 k. ú. Bezděkov u Žatce
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 – změna využití pozemků p. p. č. 1258 a st.
p. č. 156, 64/3 k. ú. Bezděkov u Žatce z plochy Smíšená obytná – vesnická na plochu
Občanské vybavení, za podmínky úplné úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu v
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů navrhovatelem.
Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – st. p. č. 231/1 k. ú. Žatec
usnesení č. 139/20 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – st. p. č. 231/1
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 – změna využití pozemku st. p. č. 231/1 k.
ú. Žatec z plochy Bydlení individuální na plochu Smíšená obytná plocha – městská, za
podmínky úplné úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů navrhovatelem.
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. 140/20 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 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
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Územního plánu Žatec – úplné znění po změně č. 8, zkráceným postupem – změna využití
pozemků p. p. č. 6813/1, 6813/8, 6813/9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec, a to posunutím
plochy pro Občanské vybavení – sport a rozšíření plochy pro Dopravní infrastrukturu – ostatní
plochy.
Současně Zastupitelstvo města Žatce schvaluje udělení výjimky z Pravidel zastupitelstva města
pro pořizování změn Územního plánu Žatec.
Rozpočtové opatření – „Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci“
usnesení č. 141/20 Rozpočtové opatření – „Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 12.000.000,00 Kč – uvolnění
finančních prostředků z investičního fondu na financování akce „Rekonstrukce ul. Purkyněho v
Žatci“ v tomto znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 710-2212-6121 org. 631

- 12.000.000,00 Kč (IF)
+ 12.000.000,00 Kč (ul. Purkyněho).

Rozpočtové opatření na akci „Přístavba bazénu pro děti ve věku 5 – 8 let na koupališti v
Žatci“
usnesení č. 142/20 Rozpočtové opatření na akci „Přístavba bazénu pro děti ve věku 5 – 8
let na koupališti v Žatci“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 19.000.000,00 Kč, a to
čerpání finančních prostředků investičního fondu na financování realizace akce „Přístavba
bazénu pro děti ve věku 5 – 8 let na koupališti v Žatci“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 739-3412-6121, org. 783

- 19.000.000,00 Kč (IF)
+ 19.000.000,00 Kč (dostavba bazénu).

Rozpočtové opatření na akci „Dodávka mobiliáře cyklostezky u řeky Ohře“
usnesení č. 143/20 Rozpočtové opatření na akci „Dodávka mobiliáře cyklostezky u řeky
Ohře“
Zastupitelstvo města Žatce v návaznosti na usnesení ZM č. 17/20 ze dne 23.01.2020 Podání
žádosti o poskytnutí dotace v roce 2020 na projekt „Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci“
schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 1.158.000,00 Kč, a to čerpání finančních
prostředků investičního fondu na předfinancování realizace akce „Dodávka mobiliáře
cyklostezky u řeky Ohře“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 710-2219-5137, org. 717
Výdaje: 710-2219-6122, org. 717
Výdaje: 710-2219-5169, org. 717
Výdaje: 710-2219-5139, org. 717

- 1.158.000,00 Kč (IF)
+ 137.000,00 Kč (NEINV prvky)
+ 976.000,00 Kč (INV prvky)
+ 25.000,00 Kč (služby)
+ 20.000,00 Kč (materiál).

Rozpočtové opatření – Obnova Husitského náměstí v Žatci
usnesení č. 144/20 Rozpočtové opatření – Obnova Husitského náměstí v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 10.000.000,00 Kč – uvolnění
finančních prostředků z investičního fondu na financování akce „Obnova Husitského náměstí v
Žatci“ schválené usnesením č. 229/19 ze dne 12.12.2019 „Investiční plán města Žatce na rok
2020“ v tomto znění:
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- 10.000.000,00 Kč (IF)
+ 10.000.000,00 Kč (obnova Husitského náměstí).

Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 710-2212-6121 org. 656

Nabytí pozemku p. č. 3805/2 v k. ú. Žatec
usnesení č. 145/20 Nabytí pozemku p. č. 3805/2 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 3805/2 v k. ú. Žatec z
majetku Ústeckého kraje, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem.
Rozpočtové opatření – „Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1, Žatec – expozice
Žatec v proměnách času“
usnesení č. 146/20 Rozpočtové opatření – „Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1,
Žatec – expozice Žatec v proměnách času“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.500.000,00 Kč, a to čerpání
investičního fondu na dofinancování akce „Obnova budovy radnice, náměstí Svobody č.p. 1,
Žatec – expozice Žatec v proměnách času“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 716-3322-6122, org. 100

- 2.500.000,00 Kč (IF)
+ 2.500.000,00 Kč (expozice).

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v
Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (III. část)
usnesení č. 147/20 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové
dotace v Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (III. 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

xxxxxxxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

200.000,00

xxxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

200.000,00

Žádost o ponechání finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v Žatci, č. p. 108
usnesení č. 148/20 Žádost o ponechání finančního příspěvku na obnovu kulturní památky
v Žatci, č. p. 108
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje žádost o ponechání finančního příspěvku Ministerstva
kultury na obnovu kulturní památky v Žatci, č. p. 108, a zároveň schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kulturní památky.
Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků
usnesení č. 149/20 Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních
prostředků
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí aktuální informace odboru rozvoje města o stavu
aktivních projektů města Žatce spolufinancovaných z prostředků EU, národních fondů a
ostatních poskytovatelů dotačních titulů k 01.09.2020.
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Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce
usnesení č. 150/20 Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje směnit část pozemku orná půda p. p. č.
5863/8 o výměře cca 12.363 m2 v k. ú. Žatec v majetku společnosti EKOSTAVBY Louny
s.r.o. za pozemky ostatní plocha p. p. č. 428/9 o výměře 12.296 m2 a ostatní plocha p. p. č.
1249 o výměře 67 m2 v k. ú. Bezděkov u Žatce v majetku Města Žatce, s podmínkou uhrazení
doplatku ve výši 800.000,00 Kč Městu Žatec před podpisem směnné smlouvy a poplatky
spojené s vkladem kupní smlouvy do KN.
Nabytí pozemku p. p. č. 5507/3 v k. ú. Žatec do majetku města
usnesení č. 151/20 Nabytí pozemku p. p. č. 5507/3 v k. ú. Žatec do majetku města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatně nabýt do majetku města pozemek p. p. č.
5507/3 ostatní plocha o výměře 144 m2 v k. ú. Žatec z majetku ČR – Státního pozemkového
úřadu dotčený stavbou „Sběrný dvůr Města Žatec“.
Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640/4 v k. ú. Žatec
usnesení č. 152/20 Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640/4 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje nevyužití předkupního práva podle § 101
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, pro Město Žatec, na část pozemku orná půda p. p. č.
5640/4 v k. ú. Žatec.
Přerušení jednání zastupitelstva města
usnesení č. 153/20 Přerušení jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje přerušení jednání zastupitelstva města z technických
důvodů s tím, že pokračování se uskuteční dne 01.10.2020 od 17:30 hodin.

IV.

Nepřijatá usnesení

Materiál č. 7 – Správní rada Nemocnice Žatec, o.p.s. – kandidát č. 1 Bc. Vladislav Hrbáček
Hlasování:

10 hlasů pro

0 hlasů proti

6 se zdrželo

2 nehlasovali

Materiál č. 15 – Informace – Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – návrh na
odvolání p. Jaroslava Špičky z funkce místostarosty
Hlasování:

2 hlasy pro

9 hlasů proti

1 se zdržel

6 nehlasovalo

Materiál č. 31 – Žádost o ponechání finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v Žatci,
č. p. 108 – varianta c) – neschvaluje
Hlasování:

3 hlasy pro

6 hlasů proti

7 se zdrželo

3 nehlasovali

Materiál č. 38 – Prodej pozemků v k. ú. Žatec – zveřejnění záměru prodat
Hlasování:

9 hlasů pro

3 hlasy proti
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6 se zdrželo

1 nehlasoval

Materiál č. 38 – Prodej pozemků v k. ú. Žatec – neschválení prodeje
Hlasování:

8 hlasů pro

1 hlas proti

9 se zdrželo

1 nehlasoval

Materiál č. 39 – Prodej pozemku p. p. č. 5617/10 v k. ú. Žatec – zveřejnění záměru prodat
Hlasování:

10 hlasů pro

0 hlasů proti

8 se zdrželo

1 nehlasoval

Vzhledem k technickým důvodům (dlouhodobý výpadek elektrické energie) nebylo u materiálu
č. 39 dokončeno hlasování a Zastupitelstvo města Žatce bylo přerušeno s tím, že bude
pokračovat dne 01.10.2020 od bodu č. 39 schváleného programu.

V.

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. xxxxxxx požádal o umístění odpadkového koše na Nákladní ulici, lavičky k nástěnce nad
servisem i na protější stranu a zábradlí u travnaté plochy. Hovořil o dopravní značce, která je
špatně umístěná a popsaná, o špatně zabezpečeném objektu na rohu Příkré ulice a o zvlněné
silnici z Nerudova náměstí do Nákladní ulice. Požádal o ostříhání keřů u nástěnky.
2. Ing. Kollmann požádal Ing. Havelku, MSc., o přípravu scénáře k tomu, aby část Chrámu
Chmele a Piva, která je spojena s restaurací, byla úplně uzavřena s možným následným
prodejem.
3. Ing. Novotný, DiS., požádal Ing. Havelku, MSc., o přípravu několika scénářů; jedním z nich
může být také pronájem restaurace, protože úplné uzavření není dobrou strategií.
4. Mgr. Veselý navrhl urychleně vyřešit parkování ve městě, protože kvůli zaparkovaným
automobilům ve Dvořákově ulici se nedostanou do divadla dodávky ani nákladní automobily.
Navrhl čtecí kamery na úrovni Komerční banky s tím, že od Komenského aleje by byly
navigační tabule upozorňující, zda jsou na náměstí volné parkovací kapacity nebo ne.
5. Mgr. Hamousová zadala úkol pro odbor místního hospodářství a majetku, aby do materiálů
pro radu i zastupitelstvo byly doplňovány komplexní informace i z ostatních souvisejících
oblastí, např. vztah k územnímu plánu apod.
6. Mgr. Hamousová v souvislosti s bodem č. 39 programu – Prodej pozemku p. p. č. 5617/10 v
k. ú. Žatec – zadala úkol odboru rozvoje města, aby ve spolupráci s odborem místního
hospodářství a majetku vyřešil lokalitu jako celek, protože se zde nachází osm možných
stavebních parcel.

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

……………….…………
Ing. Radim Laibl
místostarosta
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Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva Mgr. Jan Kranda

……………………………………

Člen zastupitelstva JUDr. Karel Krčmárik

……………………………………

Žatec 29.09.2020
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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