MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 27.05.2021

I.

Zahájení

Dne 27.05.2021 v 17:35 hodin paní starostka zahájila 3. 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 p. Martin Štross a Mgr. Martin Veselý,
pozdější příchod nahlásili p. Petr Hanzl a PharmDr. Michal Jánošík, dřívější odchod nahlásil
p. Petr Hanzl. 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

Schválení programu
usnesení č. 57/21 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- doplnění bodu č. 9a – „Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví“ – podání žádosti
o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace
- vyřazení bodu č. 28 – Žádost společnosti pozemkypd s.r.o.
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Schválený program jednání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
7. Výroční zpráva Nemocnice Žatec o.p.s. za rok 2020
8. Nemocnice Žatec, o.p.s. – pověřovací akt
9. „Investice Nemocnice Žatec, o.p.s. – zajištění standardních podmínek pro provoz akutního
lůžkového zařízení“ – „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ – Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje uzavřené dne
30.12.2019
9a „Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví“ – podání žádosti o finanční
příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – individuální dotace
10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – část p. p. č. 246/20 k. ú.
Velichov u Žatce
11. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Ústeckém
kraji – 4. výzva“ – žádosti (IV. část)
12. Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Obnova hruškové aleje v ul. Volyňských
Čechů“
13. Rozpočtové opatření na realizaci na akci „Odpočinková a relaxační zóna DPS Písečná“
14. Rozpočtové opatření akce Oprava střechy pavilonu dílen a tělocvičny na ZŠ Komenského
alej, Žatec
15. Podání žádosti do výzvy č. 162 52 „Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024“ – TJ
Lokomotiva Žatec, z.s.
16. Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2021
17. Dotace pro rok 2020 – ostatní organizace
18. Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2021 – ostatní organizace z KVaV
19. Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace – Žatecká Dočesná jinak
20. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Prometheus Effect, o.p.s.
21. Navýšení počtu svozů separovaného odpadu ve městě Žatec
22. Dohoda o ukončení smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
a poskytnutí dalších služeb v systému komplexního nakládání s komunálním odpadem
ve městě Žatec
23. Nabytí pozemku p. p. č. 7032/3 lesní pozemek v k. ú. Žatec do majetku města
24. Prodej pozemků ul. Lounská v Žatci
25. Prodej pozemku p. p. č. 1215/8 v k. ú. Žatec
26. Prodej pozemku p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec
27. Prodej budovy e. č. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci, včetně pozemků
28. vyřazeno
29. Obecně závazná vyhláška Města Žatce, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné
deratizace ve městě Žatci
30. Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2022
31. Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
32. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.03.2021 a 29.04.2021
33. Zápis z jednání kontrolního výboru
34. Informace o plnění usnesení ZM č. 7/21 ze dne 21.01.2021 – Posouzení stavu zahájených
správních řízení
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35. Informace o plnění usnesení ZM č. 236/20 ze dne 17.12.2020 – Výběrové řízení
na administrátora výběrového řízení
36. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
37. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
38. Usnesení a závěr
Volba návrhové komise
usnesení č. 58/21 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení
p. Josef Hodina, Mgr. Jiří Karas a Ing. Jan Novotný, DiS.
Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
usnesení č. 59/21 Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města ke dni
19.05.2021.
Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2020
usnesení č. 60/21 Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2020
Zastupitelstvo města Žatce ve smyslu čl. VII. Zakládací listiny projednalo a bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2020.
Nemocnice Žatec, o.p.s. – pověřovací akt
usnesení č. 61/21 Nemocnice Žatec, o.p.s. – pověřovací akt
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje pověření poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu, zdravotních služeb v lokalitě okresu Louny, společnost Nemocnice
Žatec, o.p.s. se sídlem Husova 2796, 438 01 Žatec, IČ 25026259, vedená u OR, KS Ústí nad
Labem, oddíl O, vložka 11, s náplní a za podmínek obsažených v Pověřovacím aktu a ukládá
starostce města Mgr. Zdeňce Hamousové podepsat Pověřovací akt a zajistit jeho přijetí
na straně Pověřovaného, dále pověřuje Radu města Žatce v případě, že si třetí subjekt vyžádá
změnu či doplnění parametrů v souvislosti se specifickými podmínkami pro žadatele
a příjemce dotací IROP rozhodnout o změně parametrů pověření, mimo stanovení výše
vyrovnávací platby Pověřovacího aktu.
„Investice Nemocnice Žatec, o.p.s. – zajištění standardních podmínek pro provoz
akutního lůžkového zařízení“
usnesení č. 62/21 „Investice Nemocnice Žatec, o.p.s. – zajištění standardních podmínek
pro provoz akutního lůžkového zařízení“
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje, uzavřené dne 30.12.2019, č. smlouvy
19/SML3842/SoPD/ZD mezi Městem Žatec a Ústeckým krajem v souvislosti s realizací akce
„Investice Nemocnice Žatec o.p.s. – zajištění standardních podmínek pro provoz akutního
lůžkového zařízení“ – „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“.
„Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví“ – podání žádosti o finanční
příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
usnesení č. 63/21 „Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví“ – podání žádosti
o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého
kraje – individuální dotace na projekt „Podpora uspokojování potřeb občanů – oblast zdraví“.
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Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – část p. p. č. 246/20 k. ú. Velichov
u Žatce
usnesení č. 64/21 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 9 – část p. p. č.
246/20 k. ú. Velichov u Žatce
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec –
úplné znění po změně č. 9, 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. 9 – změna využití části pozemku p. p. č.
246/20 k. ú. Velichov u Žatce z plochy Zemědělská plocha – orná půda na plochu Výroba –
průmyslová výroba a skladování.
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace
v Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (IV. část)
usnesení č. 65/21 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové
dotace v Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (IV. 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

xxxxxxxxxxxx

biomasa ruční přikládání

107.500,00

xxxxxxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

200.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tepelné čerpadlo

200.000,00

Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Obnova hruškové aleje v ul. Volyňských
Čechů“
usnesení č. 66/21 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Obnova hruškové aleje
v ul. Volyňských Čechů“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání projektové žádosti „Obnova hruškové aleje v ul.
Volyňských Čechů“ z programu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životního prostředí.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění předfinancování projektu „Obnova hruškové
aleje v ul. Volyňských Čechů“ z programu Ministerstva životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životního prostředí,
a zároveň zajištění financování projektu, tzn. zajištění financování případných nezpůsobilých
výdajů projektu.
Rozpočtové opatření na realizaci na akci „Odpočinková a relaxační zóna DPS Písečná“
usnesení č. 67/21 Rozpočtové opatření na realizaci na akci „Odpočinková a relaxační
zóna DPS Písečná“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 4.300.000,00 Kč, a to čerpání
finančních prostředků z investičního fondu na financování realizace akce „Odpočinková
a relaxační zóna DPS Písečná“.
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Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 739-3745-6122 org. 814
Výdaje: 739-3745-5137 org. 814
Výdaje: 739-3745-6121 org. 814

- 4.300.000,00 (IF)
+ 1.300.000,00 (zahrada DPS Písečná)
+ 600.000,00 (zahrada DPS Písečná)
+ 2.400.000,00 (zahrada DPS Písečná).

Rozpočtové opatření na akci „Oprava střechy pavilonu dílen a tělocvičny na ZŠ
Komenského alej, Žatec“
usnesení č. 68/21 Rozpočtové opatření na akci „Oprava střechy pavilonu dílen
a tělocvičny na ZŠ Komenského alej, Žatec“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 4.700.000,00 Kč, a to
čerpání finančních prostředků investičního fondu ve výši 3.200.000,00 Kč a čerpání
havarijního fondu ve výši 1.500.000,00 Kč na financování realizace akce „Oprava střechy
pavilonu dílen a tělocvičny na ZŠ Komenského alej, Žatec“.
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 739-3639-5171, org. 1250
Výdaje: 714-3113-5171, org. 5529
Výdaje: 714-3113-5169, org. 5529

- 3.200.000,00 Kč (IF)
- 1.500.000,00 Kč (havarijní fond)
+ 4.600.000,00 Kč (oprava střechy)
+ 100.000,00 Kč (TDS, BOZP).

Podání žádosti do výzvy č. 162 52 „Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024“ TJ
Lokomotiva Žatec, z.s.
usnesení č. 69/21 Podání žádosti do výzvy č. 162 52 „Regionální sportovní infrastruktura
2020 – 2024“ TJ Lokomotiva Žatec, z.s.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost TJ Lokomotiva Žatec, z.s. IČ 491 20 247,
se sídlem Masarykova 946, 438 01 Žatec a schvaluje zajištění předfinancování projektu
„Rekonstrukce sportovního areálu loděnice v Žatci“ v rámci dotačního investičního programu
č. 162 52 „Regionální sportovní infrastrukturu 2020 – 2024“ v celkové výši 3.631.230,00 Kč,
včetně zajištění spolufinancování obce ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů projektu,
a to v případě, že projekt bude podpořen Národní sportovní agenturou.
Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03. 2021
usnesení č. 70/21 Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03. 2021
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových opatření schválených
za období 01.01. – 31.03.2021.
Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace
usnesení č. 71/21 Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace
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 2021
nad 50.000,00 Kč dle předloženého návrhu.
Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2021 – ostatní organizace z KVaV
usnesení č. 72/21 Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2021 – ostatní organizace
z KVaV
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků ostatním
organizacím pro rok 2021 nad 50.000,00 Kč dle předloženého návrhu v souladu se zápisem
z jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 13.04.2021.
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Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace – Žatecká Dočesná jinak
usnesení č. 73/21 Dotace pro rok 2021 – ostatní organizace – Žatecká Dočesná jinak
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací ostatním organizacím pro rok 2021
v rámci programu Žatecká Dočesná jinak nad 50.000,00 Kč dle předložené tabulky
s rozdělením příspěvků.
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Prometheus Effect o.p.s.
usnesení č. 74/21 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Prometheus Effect
o.p.s.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Prometheus Effect, o.p.s. xxxx
xxxxxxxxxxxx a schvaluje, dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí neinvestiční účelové dotace obecně prospěšné společnosti
Prometheus Effect, se sídlem Husova 1200, Žatec, IČ 28740572 ve výši 72.000,00 Kč
na financování nákladů projektu Mediace pro rodiny. Finanční prostředky budou čerpány
z kap. 741 – příspěvky ostatním organizacím.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 72.000,00 Kč, a to navýšení
příjmů rozpočtu města, kap. 728 – vratky finančních příspěvků z nerealizovaných projektů
komunitního plánování v roce 2020 na navýšení výdajů kap. 741 – příspěvky ostatním
organizacím.
Příjmy: 728-4349-2229
Výdaje: 741-3429-5221

+ 72.000,00 Kč (vratky fin. příspěvků – KP 2020)
+ 72.000,00 Kč (kap. 741 – příspěvky ostatním org.).

Navýšení počtu svozů separovaného odpadu ve městě Žatec
usnesení č. 75/21 Navýšení počtu svozů separovaného odpadu ve městě Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 56 smlouvy
o provozování separovaného sběru pevných druhotných surovin v katastrálním území města
Žatce ze dne 15.08.1994 uzavřené mezi Městem Žatec a společností Marius Pedersen, a.s.
se sídlem na adrese Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920.
Dohoda o ukončení smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
a poskytnutí dalších služeb
usnesení č. 76/21 Dohoda o ukončení smlouvy o odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu a poskytnutí dalších služeb
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje ukončení smluv o odvozu a odstranění
směsného komunálního odpadu a poskytnutí dalších služeb v systému komplexního nakládání
s komunálním odpadem ve městě Žatec dohodou k 31.12.2021, uzavřených mezi Městem
Žatec a producenty odpadu.
Nabytí pozemku p. p. č. 7032/3 lesní pozemek v k. ú. Žatec do majetku města
usnesení č. 77/21 Nabytí pozemku p. p. č. 7032/3 lesní pozemek v k. ú. Žatec do majetku
města
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje nabýt do majetku města pozemek p. p. č. 7032/3 lesní
pozemek o výměře 7.854 m2 v k. ú. Žatec z majetku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 148.000,00 Kč za účelem
realizace akce „Páteřní cyklostezka Ohře trasa – Litoměřice – (Boč) – Perštejn – úsek č. 1“.
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Prodej pozemků ul. Lounská v Žatci
usnesení č. 78/21 Prodej pozemků ul. Lounská v Žatci
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje prodej pozemků p. p. č. 2217/4 o výměře
311 m2, p. p. č. 2217/5 o výměře 393 m2, p. p. č. 2217/6 o výměře 1 m2, p. p. č. 2217/7
o výměře 72 m2 a p. p. č. 2217/8 o výměře 645 m2 ul. Lounská v k. ú. Žatec do podílového
spoluvlastnictví: ¼ xxxxxxxxxxxx, ¼ xxxxxxxxxxxxx a ½ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx za kupní cenu 1.304.000,00 Kč + DPH + poplatky spojené s provedením kupní
smlouvy.
Prodej pozemku p. p. č. 1215/8 v k. ú. Žatec
usnesení č. 79/21 Prodej pozemku p. p. č. 1215/8 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a neschvaluje prodej pozemku ostatní plocha p. p. č.
1215/8 o výměře 1823 m2 v k. ú. Žatec.
Prodej pozemku p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec
usnesení č. 80/21 Prodej pozemku p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a ukládá odboru místního hospodářství a majetku
zveřejnit po geodetickém oddělení po dobu 15 dnů záměr města prodat části pozemku ostatní
plocha p. p. č. 4221/1 v k. ú. Žatec za minimální kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
+ poplatky spojené s vkladem kupní smlouvy do KN.
Prodej budovy e. č. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci, včetně pozemků
usnesení č. 81/21 Prodej budovy e. č. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci, včetně
pozemků
Zastupitelstvo města Žatce neschvaluje prodej nemovitostí části pozemku zastavěná plocha
a nádvoří st. p. č. 3356 o výměře 310 m2, jehož součástí je stavba e. č. 2554, části pozemku
ostatní plocha p. p. č. 7095/2 o výměře 93 m2, části pozemku ostatní plocha p. p. č. 7095/5
o výměře 3 m2 vše v k. ú. Žatec (dle geometrického plánu č. 5363-115/2011 ze dne
24.01.2012).
Obecně závazná vyhláška Města Žatce, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné
deratizace ve městě Žatci
usnesení č. 82/21 Obecně závazná vyhláška Města Žatce, kterou se nařizuje provedení
speciální ochranné deratizace ve městě Žatci
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Žatce,
kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Žatci.
Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2022
usnesení č. 83/21 Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2022
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje pořádání akce s názvem „Národní zahájení Dnů
evropského dědictví“ v Žatci dne 10.09.2022.
Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
usnesení č. 84/21 Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech
Zastupitelstvo města Žatce zvolilo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, přísedícími Okresního soudu v Lounech.
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Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 30.03.2021 a 29.04.2021
usnesení č. 85/21 Zápisy z jednání finančního výboru ze dne 30.03.2021 a 29.04.2021
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva
města Žatce ze dne 30.03.2021 a 29.04.2021.
Zápis z jednání kontrolního výboru
usnesení č. 86/21 Zápis z jednání kontrolního výboru
1. Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
22.01.2021, 19.02.2021 a 03.05.2021.
2. Zastupitelstvo města Žatce schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2021.
3. Zastupitelstvo města Žatce pověřuje kontrolní výbor k provedení kontrol dle schváleného
plánu práce.
Informace o plnění usnesení ZM č. 7/21 ze dne 21.01.2021 – Posouzení stavu zahájených
správních řízení
usnesení č. 87/21 Informace o plnění usnesení ZM č. 7/21 ze dne 21.01.2021 – Posouzení
stavu zahájených správních řízení
Zastupitelstvo města Žatce ukládá Radě města Žatce nechat advokátní kanceláří zpracovat
posouzení možnosti podat správní žalobu na společnost HP-Pelzer s.r.o., IČ 40524604, sídlo
Pod Kyjovem 349/18, Radčice, 322 00 Plzeň, za porušování předpisů souvisejících
s neoprávněným užíváním nepovolených staveb a nerespektování rozhodnutí Stavebního
a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí Žatec, a to i s ohledem na možnost (jak je
ve stanovisku AK Těmín s.r.o. uvedeno) zjevného zneužívání práva a obstrukce, jakož
i posoudit doporučení veřejného ochránce práv, zabývat se činností společnosti v rovině
trestněprávní.
Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 88/21 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období
od 01.04.2021 do 19.05.2021.
Žatecká teplárenská, a.s.
usnesení č. 89/21 Žatecká teplárenská, a.s.
Zastupitelstvo města Žatce ukládá Radě města Žatce předložit na červnové jednání
zastupitelstva města písemnou informaci o přípravě Žatecké teplárenské, a.s., která se týká
řešení emisních limitů, zejména pak síry od roku 2024 a písemnou informaci o tom, jaká
technická opatření byla za působení současného představenstva za účelem zvýšení efektivity
výroby tepla a elektrické energie v Žatecké teplárenské, a.s.

IV.

Nepřijatá usnesení

Materiál č. 25 – Prodej pozemku p. p. č. 1215/8 v k. ú. Žatec – zveřejnění záměru prodeje
Hlasování:

8 hlasů pro

3 hlasy proti
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6 se zdrželo

2 nehlasovali

V.

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. Ing. Novotný, DiS.,požádal o znovuzavedení ankety nebo dalších nástrojů, které byly v
minulosti využívány jako monitoring spokojenosti pacientů v žatecké nemocnici a dal podnět
správní radě a řediteli Nemocnice Žatec, o.p.s.,aby se zabývali dotazníkovým šetřením ke
zkvalitňování služeb v nemocnici.
2. JUDr. Krčmárik požádal paní starostku o písemné vyjádření, proč nebylo splněno usnesení
zastupitelstva města č. 7/21 ze dne 21.01.2021. Vedoucího stavebního úřadu Ing. Trávníčka
požádal o písemnou odpověď, zda v roce 2017 bylo vydáno rozhodnutí, které je v právní moci,
a kterým se HP-Pelzer nařídilo okamžité zjednání nápravy spočívající v ukončení provozu hal a
zda se stavební úřad zabýval doporučením veřejného ochránce práv. Dále požádal paní
starostku o písemnou odpověď, zda se rada města zabývala zprávou veřejného ochránce práv ze
dne 29.09.2020 a jaké k této zprávě přijala usnesení nebo úkoly. Zeptal se, zda byla firmou HPPelzer městu dodána nápravná opatření a jaké jsou tam termíny pro to, aby HP-Pelzer dal
situaci do pořádku.
3. Ing. Bc. Malířová v souvislosti s přidělováním bytů v DPS požádala o písemnou odpověď,
co je jednorázový příspěvek na sociální účely a na co konkrétně tyto příspěvky jdou.
4. Ing. Laibl požádal členy zastupitelstva města, aby si do červnového jednání připravili návrhy
na členy představenstva a první členy dozorčí rady společnosti Nemocnice Žatec, a.s.
5. Ing. Kubeš požádal o písemnou odpověď, jak se postupuje ve věci autovraků, co je v této
problematice nového a zeptal se konkrétně na vozidlo v ulici Stavbařů (šedý Fiat).
(Pozn.: Dle sdělení paní starostky bude písemná odpověď odeslána všem členům zastupitelstva
města.)
6. Mgr. Kranda požádal o písemnou odpověď, jaká je situace kolem objektu Jitřenky, zda je v
této záležitosti nějaký posun a zda se něco plánuje.
7. JUDr. Krčmárik požádal Ing. Laibla, aby se zasadil u SÚS o opravu Komenského aleje.
8. Ing. Kubeš se v souvislosti srekonstrukcí Purkyněho ulice zeptal, zda proběhlo jednání se
společností České dráhy ve věci opravy oplocení kolem jejich areálu a s jakým výsledkem.
(Pozn.: Vzhledem k momentální nepřítomnosti vedoucí odboru rozvoje města Ing. Mazánkové
na jednání bude její odpověď zaslána písemně.)
9. Ing. Novotný, DiS., hovořil o zaplevelené bylinkové zahradě v klášterní zahradě a požádal
buď o její zrušení, nebo o obnovení do původního stavu.

..…….………………………
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 01.06.2021
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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