
Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 30. 5. 19 

 

Body programu 

- pohledávky města k 31.12.2018 – v celkové výši 1 619 922,40 Kč (smluvní pokuty, ostatní 

pohledávky, nájem pozemků, předpis prodej nemovitostí) 

- zápisy z Finančního a Kontrolního výboru 

- projekty spolufinancované z dotačních titulů 

 - Účelová inv. dotace pro jednotku  sboru dobrovolných hasičů – pořízení cisternové 

stříkačky 

- rozpočtové opatření Polyfunkční a spolkové centrum  - robotika v klášteře Kapucínů – 

přepracování projektové dokumentace na rozdělení do 4 etap (robotické centrum, klubovny a 

sklep, restaurátorské práce a venkovní úpravy) 

-  revitalizace návsi v Záhoří a schválení osadního výboru obce 

- umístění sochy koně – v tomto dosti ostře sledovaném bodě nakonec nebyl schválen návrh 

tzv. koně na půllitrech,  ale bylo přijato usnesení, které ukládá připravit podklady pro soutěž 

pro výběr díla s vodními prvky za splnění podmínky vztahu k historii města a dále bylo 

usnesení doplněno o část, kde se ukládá starostce zahájit jednání s obcí Staré Splavy o 

navrácení sochy lva – socha zde byla před několika lety objevena a jedná se o ztracenou 

sochu, která stávala v Žatci mnoho let až do poloviny 2. světové války a pak zmizela 

 

Diskuse veřejnosti 

- p. Manová za Obec legionářskou – info o historii organizace, předání medaile starostce za 

její činnost 

- p. Vlach – opera Libuše, negativum reklam na ni po celé oblasti 

- p. Stiblíková – průjezdnost Šafaříkovy ulice, nečinnost v uzavřené Nákladní ul., odkup bytů 

na JIHu 

- dále občané diskutovali k vyhrazených parkovacím místům pro elektromobily, k soše koně 

na půllitrech, k proběhlé opeře v letním kině 

 

Diskuse zastupitelů 

- zde svou „troškou do mlýna“ přispěli i naši tři zastupitelé s těmito body: vytopená MŠ v ul. 

O. Březiny, vytopené domy ve Sládkově ulici, stížnost na org. Kamarád Lorm,   jak dále s 

bývalou Frutou? , špatně provedená oprava „Branky“,  zápach ve Sládkově ulici, socha z 

náměstí Poperinge 

- ostatní zastupitelé rovněž diskutovali k některým záležitostem -  špatná průjezdnost 

Dvořákovy ul.,  chybějící parkovací místa v Podměstí, sněhové zábrany na knihovně, 

pronájem stánků na Dočesnou 

 

                                        Ivana Malířová, zastupitelka města Žatec 

 

 


