
Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 12. 9. 19 

 

Diskuse veřejnosti 

-  nepovolené provozy v HP Pelzer 

- kritika části členů Dozorčí rady teplárny 

 

Body programu 

- prezentace studie o startovním bydlení a navazující společenské prostory v bývalé 

posádkové věznici -  byty nejsou myšleny jako sociální, ale pro mladé začínající solventní 

zájemce 

- Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské: 

- opět velká diskuse o teplárně s kritikou kroků minulého vedení, byla podána informace, že 

bylo odvoláno vedení společnosti a to z důvodu neefektivního vedení a komunikace se 3 

náměstky a bez ředitele – bude vypsáno výběrové řízení na obsazení místa náměstka a ředitele 

- Zpráva o činnosti Technické správy města a Nemocnice, k nemocnici diskuse: návštěva 

ministra zdravotnictví v Žatci, který ve svém dalším vystoupení v TV nepřipustil, že by 

zdravotnictví mělo problémy, přijato usnesení k řešení ekonomických problémů malých a 

středních i nestátních zdravotnických zařízení vč. žatecké nemocnice s přihlédnutím k 

ekonomickým výkonům v rámci Ústeckého kraje 

- žádosti do výzev MAS Vladař – IROP pro ZŠ, žádosti o účelové neinvestiční dotace pro 

MŠ,   ZŠ a Maltézskou pomoc o.p.s.,  osvětlení Denisova ul. 

- rozpočtová opatření – DPH, daň z příjmu hrazená obcí, Dočesná, doplatek dotace SPOD 

2018, pojistná událost objektu radnice a MP 

- minirozpočtové výbory 

- změna Územního plánu Žatec 

- vstupní analýza Agentury pro sociální začleňování 

- informace k výzvě  MŽP,   tzv. kotlíkové půjčky 

- prodej části pozemku v k.ú. Velichov a Bezděkov 

 

Diskuse zastupitelů 

- návrh na zřízení pozemku pro výsaz stromů pro občany (kteří nemají svoji vlastní zahrádku 

apod.) 

- udržitelnost Chrámu chmele a piva bude končit a jak dále? - ponechat, pronajmout, rozdělit, 

rozšíření kapacity pivovaru apod. 

- poděkování za organizaci Dočesné, z pohledu ředitele divadla nutno do budoucnosti sestavit 

větší realizační tým 

- návrhy na okružní křižovatky u Tesca a na Plzeňské ul. u Chmelařství – podpora města ano, 

zatím nesouhlas ŘSD 

- návrh na zajištění exkurze pro zastupitele do prostoru bývalé Fruty – tzv. Dreherův pivovar  

 

 

 

                                                       Malířová Ivana, zastupitelka Žatce 

 

                

 

 


