Organizace zastupitelstva města bude přizpůsobena
aktuálním preventivním hygienickým požadavkům.

MĚSTO ŽATEC

Žatec 18.11.2021

POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 7. jednání Zastupitelstva města Žatce, které se uskuteční dne
25.11.2021 od 17:30 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.
Program:
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
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. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 10593 pro obec a k. ú. Žatec
17. Nabídka společnosti MOSKVA s.r.o.
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
31. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
32. Usnesení a závěr
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