MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 1. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 21.01.2021

I.

Zahájení

Dne 21.01.2021 v 17:35 hodin paní starostka zahájila 1. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 17 členů zastupitelstva města
a zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Omluveni byli MVDr. Břetislav Frýba, Ing. Petr Kubeš
a p. Jaroslav Špička, pozdější příchod nahlásil PharmDr. Michal Jánošík, nikdo nenahlásil
dřívější odchod. 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 p. Josefa
Hodinu a Bc. Vladislava Hrbáčka.

III.

Schválený program jednání a přijatá usnesení

Schválení programu
usnesení č. 1/21 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání.
Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
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4. Volba návrhové komise
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
7. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
8. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
9. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec o.p.s.
10. Požadavek na zpracování materiálu – JUDr. Karel Krčmárik – problematika společnosti
HP-Pelzer
11. Vybudování a vybavení kuželny, Žatec – podání projektové žádosti
12. Rekonstrukce objektu šaten nohejbalu ul. Studentská st. p. č. 4009 v Žatci – podání
projektové žádosti
13. Prodej pozemku p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec
14. Nabytí pozemku p. p. č. 4070/27 ostatní plocha v k. ú. Žatec do majetku města
15. Bytový dům č. p. 2835, 2836, 2837 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci
16. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
17. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
18. Usnesení a závěr
Volba návrhové komise
usnesení č. 2/21 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení
Mgr. Jiří Karas, Ing. Bc. Ivana Malířová, Ing. Jaroslava Veselá.
Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
usnesení č. 3/21 Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města ke dni
13.01.2021.
Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
usnesení č. 4/21 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., IČ: 64650871, za období ledna až listopadu roku 2020.
Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
usnesení č. 5/21 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 4. čtvrtletí roku 2020.
Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
usnesení č. 6/21 Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí Zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. ke dni
13.01.2021.
Posouzení stavu zahájených správních řízení
usnesení č. 7/21 Posouzení stavu zahájených správních řízení
Zastupitelstvo města Žatce ukládá Radě města Žatce, aby byl ve spolupráci se stavebním
a vyvlastňovacím úřadem posouzen stav zahájených správních řízení a rozhodnout, zda je
v daném stupni řízení možné podat žalobu, popřípadě jaké je potřeba v řízení udělat kroky, aby
na společnost HP-Pelzer s.r.o., IČ 40524604, sídlo Pod Kyjovem 348/18, Radčice, 322 00
Plzeň, mohla být podána žaloba na odstranění staveb v obci a katastrálním území Žatec, které
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byly postaveny bez stavebního povolení a na zákaz užívání staveb, které jsou užívány
v rozporu s povoleným užíváním. Stav posouzení předložit na nejbližším jednání
Zastupitelstva města Žatce.
Odpovídá: starostka města
Vybudování a vybavení kuželny, Žatec – podání projektové žádosti
usnesení č. 8/21 Vybudování a vybavení kuželny, Žatec – podání projektové žádosti
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání projektové žádosti z Programu č. 162 52
Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura –
Investice nad 10 mil. Kč na projekt „Vybudování a vybavení kuželny, Žatec“.
Zastupitelstvo
města
Žatce
schvaluje
zajištění
předfinancování
projektu
„Vybudování a vybavení kuželny, Žatec“ z Programu č. 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020 – 2024, výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč
a zároveň zajištění financování projektu, tzn. zajištění spolufinancování obce ve výši
minimálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění financování nezpůsobilých
výdajů projektu.
Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu ul. Studentská v Žatci – podání projektové
žádosti
usnesení č. 9/21 Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu ul. Studentská v Žatci –
podání projektové žádosti
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání projektové žádosti z Programu č. 162 52
Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura –
Investice do 10 mil. Kč na projekt „Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu ul. Studentská
v Žatci“.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění předfinancování projektu „Rekonstrukce objektu
šaten nohejbalu ul. Studentská st. p. č. 4009 v Žatci“ z Programu č. 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10
mil. Kč a zároveň zajištění financování projektu, tzn. zajištění spolufinancování obce ve výši
minimálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění financování nezpůsobilých
výdajů projektu.
Nabytí pozemku p. p. č. 4070/27 ostatní plocha v k. ú. Žatec do majetku města
usnesení č. 10/21 Nabytí pozemku p. p. č. 4070/27 ostatní plocha v k. ú. Žatec do majetku
města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje nabýt do majetku města pozemek p. p. č. 4070/27 ostatní
plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Žatec z majetku xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
7.140,00 Kč za účelem realizace akce „Páteřní cyklostezka Ohře trasa – Litoměřice – (Boč) –
Perštejn – úsek č. 2“.
Vyhrazení práva rozhodovat
usnesení č. 11/21 Vyhrazení práva rozhodovat
Zastupitelstvo města Žatce si v souladu s ustanovením § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů ode dne schválení tohoto usnesení vyhrazuje právo rozhodovat
ve věci souvisejících s uzavíráním smluv a jejich dodatků, jejichž obsahem bude zajištění
sběru, přepravy, využití a odstraňování komunálních odpadů, včetně separovaného odpadu,
a to na katastrálním území města Žatce a jeho místních částí.
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Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 12/21 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
10.12.2020 do 13.01.2021.

IV.

Nepřijatá usnesení

Materiál č. 10 – Výpověď smlouvy o nájmu pozemků HP-Pelzer
Hlasování:

3 hlasy pro

0 hlasů proti

13 se zdrželo

2 nehlasovali

Materiál č. 13 – Prodej pozemku p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec – zveřejnění záměru prodeje
Hlasování:

9 hlasů pro

1 hlas proti

6 se zdrželo

2 nehlasovali

Materiál č. 13 – Prodej pozemku p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec – neschválení prodeje
Hlasování:

7 hlasů pro

V.

5 hlasů proti

5 se zdrželo

1 nehlasoval

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. Ing. Laibl požádal odbor rozvoje města, aby zaslal členům zastupitelstva města přehled
všech úseků cyklostezek, to znamená úseky, které jsou již dokončené, které se připravují,
v jaké fázi jsou, a to včetně mapy.
2. Ing. Laibl zadal úkol odboru místního hospodářství a majetku, aby do příštího jednání
zastupitelstva města zjistil, kolik dní v roce 2018, 2019 a 2020 svozová firma Marius Pedersen
a.s. nevozila odpad na skládku Vrbička, kolik tun nepřivezli na Vrbičku na základě špatných
technických a klimatizačních podmínek v tom roce.
3. JUDr. Krčmárik hovořil o usnesení rady města č. 623/20 – Odpovědnost za vzniklé škody
dle Protokolu o kontrole č. 4/20 ze dne 24.06.2020 (týká se Chrámu Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace) a požádal pana místostarostu Špičku o zaslání písemné odpovědi,
v jakém stadiu je jednání s odpovědnými osobami o náhradě škody.
4. Pan Hanzl v návaznosti na vystoupení xxxxxxxxxx v souvislosti s objektem Jitřenka řekl, že
se řeší dotační tituly na sportoviště, a požádal, aby se v letošním roce v co nejkratší době
podobně řešila i kultura. Zeptal se, zda je nějaký plán a zda se tím město zabývalo a navrhl
včas připravit projekt, vybrat místo a podat žádost o dotaci (úkol pro odbor rozvoje města).
5. PharmDr. Jánošík upozornil na opakující se velký nepořádek kolem odpadních nádob ve
městě a navrhl, aby životní prostředí ve spolupráci s městskou policií a technickou správou
zkusilo vymyslet model, jak situaci řešit. Městská policie by měla kontrolovat a postihnout
občany, kteří ve večerních hodinách roznášejí po městě velké tašky s odpadem.
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6. Ing. Novotný, DiS., hovořil o nedokončeném „kamenném“ kruhovém objezdu u Lidlu
a zeptal se, kdo se bude této záležitosti věnovat a kdy bude dokončen podle vize, která byla
představena. Požádal o zaslání odpovědi (úkol pro odbor místního hospodářství a majetku).

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva p. Josef Hodina

……………………………………

Člen zastupitelstva Bc. Vladislav Hrbáček

……………………………………

Žatec 25.01.2021
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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