
Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 21. 3. 19 

 

Body programu 

- představení architektonické studie „Obnova kulturní památky městského divadla Žatec“ 

architektem z Prahy, zde byla zajímavostí přístavba nové budovy vedle hlavní budovy divadla 

- dotace sportovním organizacím 

- Agentura pro sociální začleňování – Memorandum o spolupráci,  činnost by se týkala 

přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (zaměstnanost, bydlení, bezpečnost, sociální 

služby, péče o rodinu a děti, zdravotní péče, komunikace a vzdělávání) – smlouva je na tři 

roky a město může kdykoliv od spolupráce ustoupit 

- příspěvky na regeneraci městských památkových rezervací, zde se rozproudila diskuse k již 

dříve projednávanému bodu – neproplacení příspěvku na rekonstrukci Pizzerie na Kruhovém 

náměstí, dle vyjádření MěÚ byla tato problematika řešena s právníkem a příspěvek nebude 

žadateli vyplacen z důvodu jeho nedodržení smluvních podmínek 

- regenerace objektu bývalých papíren – podání projektové žádosti, zde se uvažuje o zřízení 

kuželny a archivu města 

- rozpočtové opatření: revitalizace parků a Hošťálkova náměstí – zde informace, že dne 24. 3. 

19 ve 14.00 hod. začíná procházka po parcích města za účelem seznámení se s problematikou 

jejich revitalizace (možná účast:  zastupitelé, dotčené orgány a občané, kteří mají zájem), sraz 

na křižovatce ulic Lípová a Stavbařů 

- Rozpočtové opatření na vybudování tribuny FK Slavoj, zde po rozsáhlejší diskuzi většina 

zastupitelů rozhodla z důvodu vysoké pořizovací částky (cca 15 milionů Kč)  za tribunu, že 

toto zatím nebude realizováno a bude hledáno jiné řešení s možnou menší částkou za realizaci 

projektu 

- nabití nemovitosti  (bývalá chmelařská budova) na náměstí Prokopa Velkého  do majetku 

města – nebylo schváleno 

- v rámci diskuze byla podána informace, že na www stránkách města jsou k dispozici 

materiály o které mají dlouhodobě občané zájem: projektové dokumentace,  nákresy 

jednotlivých projektů a vše zásadní o připravovaných akcích města 

-  zastupitel K. Krčmarik podal dva pozměňovací návrhy usnesení k problematice sběrného 

dvora:  návrh na změnu usnesení, aby  mohlo rozhodnout Zastupitelstvo a ne Rada o 

pronájmu parcely v místě bývalého sběrného dvora -  schváleno a druhý protinávrh na změnu 

se týkal  zajištění výběrového řízení na administrátora výběrového řízení na dodavatele 

k zajištění sběru a svozu odpadu ve městě – toto nebylo schváleno 

 

 

                                Malířová Ivana 


