MĚSTO ŽATEC

ZÁPIS
ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce
konaného dne 25.11.2021

I.

Zahájení

Dne 25.11.2021 v 17:45 hodin paní starostka zahájila 7. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které bylo včas a řádně svoláno. Při zahájení bylo přítomno 15 členů zastupitelstva města
a zastupitelstvo bylo usnášení schopné. Omluveni byli MVDr. Břetislav Frýba, p. Petr Hanzl,
Ing. Petr Kubeš a p. Martin Štross, pozdější příchod nahlásili Mgr. Jiří Karas a Ing. Marcel
Kollmann, dřívější odchod nikdo nenahlásil. 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. Andreje
Greža a Mgr. Jana Krandu.

III.

Schválený program jednání a přijatá usnesení

Schválení programu
usnesení č. 164/21 Schválení programu
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje program zasedání s těmito změnami:
- doplnění bodu č. 10a – Umístění sportovní haly
- doplnění bodu č. 30a – Stanovení neuvolněného místostarosty
- doplnění bodu č. 30b – Stanovení hodiny zahájení jednání Zastupitelstva města Žatce
- vyřazení bodů č. 16 a 17.
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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. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 č. 11 – st. p. č. 568/1 a p. p. č.
7126 k. ú. Žatec
8. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1109/35,
1109/36, 1109/37 a 1109/38 k. ú. Žatec
9. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 7036/18 k. ú.
Žatec
10. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 1702/28 k. ú.
Žatec
10a Umístění sportovní haly
11. Revokace usnesení Zastupitelstva města Žatce č. 163/21 ze dne 14.10.2021
12. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení
13. Ceník za odvoz a odstranění směsných komunálních odpadů pro rok 2022 v Žatci a jeho
místních částech
14. 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
15. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách plakátování
a o opatření ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
16. vyřazeno
17. vyřazeno
18. Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640/14 v k. ú. Žatec
19. MHD – rozpočtové opatření
20. FK Slavoj Žatec – účelová investiční dotace
21. Dodatek č. 1 – Regionální muzeum K. A. Polánka
22. Účelová dotace – Spolek Mederova domu
23. Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci – ZŠ Žatec, Komenského alej 749,
okres Louny
24. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2021
25. Rozpočtové opatření – „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce
elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“
26. Rekonstrukce lesní cesty na p. p. č. 803/1 v k. ú. Lhota u Nečemic – podání žádosti
o dotaci – financování
27. Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení Přírodovědného centra
v Žatci“
28. Prezentace výsledků vodohospodářské studie „Stanovení záplavových území a map
povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh
ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“
29. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2021
30. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
30a Stanovení neuvolněného místostarosty
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30b Stanovení hodiny zahájení jednání Zastupitelstva města Žatce
31. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
32. Usnesení a závěr
Volba návrhové komise
usnesení č. 165/21 Volba návrhové komise
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení Bc.
Vladislav Hrbáček, PharmDr. Michal Jánošík a Ing. Jaroslava Veselá.
Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
usnesení č. 166/21 Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města ke dni
18.11.2021.
Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – st. p. č. 568/1 a p. p. č.
7126 k. ú. Žatec
usnesení č. 167/21 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – st. p.
č. 568/1 a p. p. č. 7126 k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec –
úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – zkráceným postupem, podaný 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. 1-9 a č.
11 – zkráceným postupem, změna využití pozemků st. p. č. 568/1 a 7126 k. ú. Žatec, změna
využití z plochy Smíšené výrobní na plochu Smíšené obytné plochy – městské, za podmínky
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. 1-9 a č. 11 – p. p. č. 7036/18 k. ú.
Žatec
usnesení č. 168/21 Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p.
č. 7036/18 k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec –
úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11, podaný 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. 1-9 a č. 11 –
změna využití pozemku p. p. č. 7036/18 k. ú. Žatec, z plochy Rekreace – zahrádkové kolonie
na plochu Bydlení rekreační.
Revokace usnesení Zastupitelstva města Žatce č. 163/21 ze dne 14.10.2021
usnesení č. 169/21 Revokace usnesení Zastupitelstva města Žatce č. 163/21 ze dne
14.10.2021
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města Žatce
č. 163/21 ze dne 14.10.2021.
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení
usnesení č. 170/21 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního
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systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
ELEKTROWIN a.s., se sídlem na adrese Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843.
Ceník za odvoz a odstranění směsných komunálních odpadů pro rok 2022 v Žatci a jeho
místních částech
usnesení č. 171/21 Ceník za odvoz a odstranění směsných komunálních odpadů pro rok
2022 v Žatci a jeho místních částech
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje ceník za odvoz a odstranění směsných
komunálních odpadů pro rok 2022 v Žatci a jeho místních částech se společností Marius
Pedersen, a.s., se sídlem na adrese Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920.
Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
usnesení č. 172/21 Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se
stanoví obecní systém odpadového hospodářství ve městě Žatci a jeho místních částech
v předloženém znění.
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017
usnesení č. 173/21 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2017
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
dle předloženého návrhu.
Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640/14 v k. ú. Žatec
usnesení č. 174/21 Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640/14 v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje nevyužít předkupního práva podle § 101
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, pro Město Žatec, na část pozemku orná půda p. p. č.
5640/14 v k. ú. Žatec.
MHD – rozpočtové opatření
usnesení č. 175/21 MHD – rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši
1.400.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu ve výši 1.300.000,00 Kč a převod finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu města, kap. 710 ve výši 100.000,00 Kč na navýšení
výdajů kap. 710 – městská hromadná doprava pro rok 2021.
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 710-2223-5169
Výdaje: 710-2292-5193

- 1.300.000,00 Kč (RF)
- 100.000,00 Kč (BESIP – bezpečnost silničního provozu)
+ 1.400.000,00 Kč (MHD – městská hromadná doprava).

FK Slavoj Žatec – účelová investiční dotace
usnesení č. 176/21 FK Slavoj Žatec – účelová investiční dotace
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost předsedy FK SLAVOJ ŽATEC z. s., U Hřiště
1635, Žatec xxxxxxxxxxxxxxx a schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 120.730,00 Kč
na dofinancování prací spojených s dokončením projektu: „Revitalizace sportovního areálu
FK Slavoj Žatec“, tj. rozhlasovna včetně ozvučení tribuny a schodiště pro altán z kapitoly 741
– investiční dotace FK Slavoj Žatec.
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Dodatek č. 1 – Regionální muzeum K. A. Polánka
usnesení č. 177/21 Dodatek č. 1 – Regionální muzeum K. A. Polánka
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka
v Žatci PhDr. Radmily Holodňákové a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Města Žatce na financování nákladů
spojených s realizací expozice „Žatecký poklad“ v objektu muzea.
Účelová dotace – Spolek Mederova domu
usnesení č. 178/21 Účelová dotace – Spolek Mederova domu
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost Spolku Mederova domu, IČ 053 80 316 se sídlem
Resslova 1309, 438 01 Žatec a schvaluje poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů spolku
na archeologický průzkum a nákladů na kanalizační přípojku ve výši 315.226,00 Kč.
Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres
Louny
usnesení č. 179/21 Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci – ZŠ Žatec,
Komenského alej 749, okres Louny
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Základní školy Žatec, Komenského alej
749, okres Louny a schvaluje účelovou investiční dotaci ve výši 1.210.283,04 Kč
a neinvestiční dotaci ve výši 176.063,59 Kč na projekt Polytechnické vzdělávání ve 21. století.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1.387.000,00 Kč, a to
čerpání rezervního fondu na poskytnutí dotace:
Výdaje: 714-3113-5331
Výdaje: 741-6171-6901, org. 2021
Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 714-3113-6351, org. 5521
Výdaje: 714-3113-5331, org. 5521

- 470.000,00 Kč (rezerva kapitoly)
- 492.000,00 Kč (kofinancování dot. projektů)
- 425.000,00 Kč (čerpání RF)
+ 1.211.000,00 Kč (účelová investiční dotace)
+ 176.000,00 Kč (účelová neinvestiční dotace).

Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2021
usnesení č. 180/21 Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2021
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových opatření schválených
za období 01.07. – 30.09.2021.
Rozpočtové opatření – „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce
elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“
usnesení č. 181/21 Rozpočtové opatření – „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 –
rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2.000.000,00 Kč, a to
uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na dofinancování akce „MŠ Žatec, U Jezu
2903, budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace“ v tomto
znění:
Výdaje: 741-6171-6901
Výdaje: 714-3111-5171 org. 2225

- 2.000.000,00 Kč (IF)
+ 2.000.000,00 Kč (MŠ U Jezu 2903).
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Rekonstrukce lesní cesty na p. p. č. 803/1 v k. ú. Lhota u Nečemic – podání žádosti
o dotaci – financování
usnesení č. 182/21 Rekonstrukce lesní cesty na p. p. č. 803/1 v k. ú. Lhota u Nečemic –
podání žádosti o dotaci – financování
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí podání žádosti o dotaci v Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020 na projekt s názvem „Rekonstrukce lesní cesty na p. p. č. 803/1 v k. ú.
Lhota u Nečemic“ v rámci vyhlášeného 13. kola příjmu žádostí.
Zastupitelstvo města Žatce neschvaluje zajištění předfinancování projektu s názvem
„Rekonstrukce lesní cesty na p. p. č. 803/1 v k. ú. Lhota u Nečemic“ a zároveň neschvaluje
zajištění financování projektu, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve výši 10 %
celkových způsobilých výdajů projektu a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu
a ukládá odboru rozvoje města zajištění odstoupení od žádosti.
Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení Přírodovědného centra
v Žatci“
usnesení č. 183/21 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení
Přírodovědného centra v Žatci“
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje podání projektové žádosti „Dovybavení Přírodovědného
centra v Žatci“ z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS
Vladař.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění předfinancování projektu „Dovybavení
Přírodovědného centra v Žatci“ z Integrovaného regionálního operačního programu
prostřednictvím MAS Vladař, a zároveň zajištění financování projektu, tzn. zajištění
spolufinancování obce ve výši min. 5 % celkových způsobilých výdajů a zajištění financování
nezpůsobilých výdajů projektu.
Prezentace výsledků vodohospodářské studie – stanovení záplavových území a map
povodňového ohrožení
usnesení č. 184/21 Prezentace výsledků vodohospodářské studie – stanovení záplavových
území a map povodňového ohrožení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a bere na vědomí studii „Zpracování podkladů pro
stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku
z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“
předloženou státním podnikem Povodí Ohře a financovanou Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu
CZ.05.1.24/0.0/0.019_123/0010560.
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2021
usnesení č. 185/21 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2021
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva
města Žatce ze dne 21.10.2021.
Zpráva o činnosti Rady města Žatce
usnesení č. 186/21 Zpráva o činnosti Rady města Žatce
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Žatce za období od
07.10.2021 do 18.11.2021.
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Stanovení neuvolněného místostarosty
usnesení č. 187/21 Stanovení neuvolněného místostarosty
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a pro volební období 2018 – 2022 ode dne 01.12.2021
schvaluje celkem 2 uvolněné členy zastupitelstva města (starostka a místostarosta)
a 1 neuvolněného člena zastupitelstva města (místostarosta) s tím, že místostarosta Ing. Radim
Laibl je ode dne 01.12.2021 neuvolněným členem zastupitelstva města.
Dále zastupitelstvo města Žatce stanovuje Ing. Radimovi Laiblovi ode dne 01.12.2021 odměnu
za výkon funkce ve výši 21.180,00 Kč.

IV.

Nepřijatá usnesení

Materiál č. 8 – Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č.
1109/35, 1109/36, 1109/37 a 1109/38 k. ú. Žatec – varianta b) – schvaluje
Hlasování:

5 hlasů pro

1 hlas proti

8 se zdrželo

1 nehlasoval

Materiál č. 8 – Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č.
1109/35, 1109/36, 1109/37 a 1109/38 k. ú. Žatec – varianta a) – neschvaluje
Hlasování:

7 hlasů pro

0 hlasů proti

6 se zdrželo

2 nehlasovali

Materiál č. 10 – Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č.
1702/28 k. ú. Žatec – varianta b) – schvaluje
Hlasování:

8 hlasů pro

0 hlasů proti

7 se zdrželo

0 nehlasovalo

Materiál č. 10 – Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 1-9 a č. 11 – p. p. č.
1702/28 k. ú. Žatec – varianta a) – neschvaluje
Hlasování:

7 hlasů pro

1 hlas proti

7 se zdrželo

0 nehlasovalo

6 se zdrželo

1 nehlasoval

Materiál č. 10a – Umístění sportovní haly – varianta b)
Hlasování:

8 hlasů pro

1 hlas proti

Materiál č. 30b – Stanovení hodiny zahájení jednání Zastupitelstva města Žatce – varianta
zahájení od 15:00 hodin
Hlasování:

10 hlasů pro

V.

1 hlas proti

6 se zdrželo

0 nehlasovalo

Úkoly z jednání zastupitelstva města

1. xxxxxxxxxx požádal zastupitele města, aby pokračovali v další etapě rekonstrukce Nerudova
náměstí.
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2. Ing. Bc. Malířová se v souvislosti s očkovacím centrem na poliklinice zeptala, zda se
nepřipravuje změna umístění do větších prostor. Dále hovořila o tom, že zaznamenala stížnosti
od občanů, kteří se zaregistrovali na očkování na určitý čas a při čekání byli předbíháni
neregistrovanými občany. Zeptala se, zda se bude situace nějak řešit a navrhla vyčlenění dnů
v týdnu pro očkování registrovaných občanů a jiných dnů v týdnu pro neregistrované zájemce
o očkování.
3. JUDr. Krčmárik upozornil na to, že dochází k ničení vydlážděného prostoru na Nerudově
náměstí, a to najížděním a otáčením kamionů. Vyzval radu města, aby učinila taková opatření,
která zamezí ničení majetku – předláždění plochy odolnější dlažbou; jiný způsob najíždění
kamionů (nezajíždět na nově vydlážděnou plochu, ale materiál do přilehlého skladu vozit např.
ještěrkou).
4. Ing. Kollmann se zeptal, jak je garantována schopnost testování na PCR testy v Žatci.
Upozornil na to, že v žatecké nemocnici se čeká na testování několik dnů a zeptal se, zda s tím
může město něco udělat. Dále se dotázal, zda je možné, aby občan vylicitoval pozemek
a dodatečně mu byly stanoveny jiné podmínky prodeje. Navrhl sdělit zájemcům všechna fakta
předem ještě před prodejem.
5. Mgr. Kranda řekl, že 4. brigáda rychlého nasazení byla vyzvána k pomoci v souvislosti
s pandemií Covid-19 a zeptal se, kolik vojáků pracuje pro žateckou nemocnici.

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Člen zastupitelstva Ing. Andrej Grežo

……………………………………

Člen zastupitelstva Mgr. Jan Kranda

……………………………………

Žatec 01.12.2021
Zapsala: Pavlína Kloučková
Příloha: Záznam o průběhu a výsledku hlasování
Prezenční listina
1x CD – zvukový záznam jednání
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