Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 28. 11. 19
Diskuse veřejnosti
- makléř RE MAXu info k nabídce prodeje tzv. Liďáku – reakce přítomného majitele KD
Moskva, který má rovněž zájem o odkup KD městem (pozn. předpokládaný odkup Liďáku
městem bude řešen na MZ 12.12.19)
- p. Rusiňák z komise pro dopravu podal informaci o dopravě ve středu města
- vystoupení zástupců z řad mládeže, kteří měli návrh na rozvoj skateparku pod hradbami –
nechtějí se jinam stěhovat, např. na okraj města
- p. Blail – informace o aktivitách spolku Budík (náměstí za radnicí)
- p. Vírová za VPN – dotaz proč zatím nestojí hala na kterou dostala TJ půjčku a další žádost
o opravu tiskové zprávy města, která dle VPN nesprávně informuje o situaci ohledně HP
Pelzer
- p. Denk – kritika stavebních prací v Nákladní ulici – odp. Vedoucí příslušného odboru zatím není dílo předáno a řeší se sankční ujednání

Body programu
- Zprávy o činnosti Nemocnice, TS města, Teplárny – zde podána informace, že byl vybrán
ředitel – p. Jonáš, který bude na příštím MZ představen
- změny územního plánu
- informace k územní studii krajiny a územní studii veřejného prostranství
- schválení programu - 4. výzva Kotlíkové dotace
- podání žádosti o fin.příspěvek na klimatizační jednotky v nemocnici a žádosti na investice
nemocnice pro zajištění standardních podmínek pro provoz akutního lůžkového zařízení
- podání žádosti o dotaci na průzkum a dokumentaci historických krovů domů ve městě
- rozpočtová opatření – evakuační výtahy v nemocnici, vodovod Trnovany, stavební úpravy
smuteční síně
- odprodej akcií Regionál.rozvojové agentury Ústeckého kraje ve prospěch Ústeckého kraje
- žádost o datace: Chrámu chmele a piva na opravu výtahu, ZŠ Komenského alej, OS ČČK
Louny, Vavřinec z.s.
- nabytí pozemků, prodeje pozemků, směna pozemků
Diskuze zastupitelů
- byla velmi krátká – poděkování za akci k 17. listopadu na náměstí, žádost o příspěvek obce
Bublava z důvodu potíží obce souvisejícími s rozsáhlým projektem stavby akvaparku –
porušení rozpočtové kázně v dřívějších letech
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