
Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 21. 5. 20 

 

V úvodu vystoupila starostka s vysvětlením svého prohřešku při jízdě autem pod vlivem 

alkoholu. Všem se omluvila a řekla, že se jednalo o zkratkovité jednání v době koronavirové 

krize. 

 

Body programu: 

- zpráva o činnosti Žatecké teplárenské – zde vystoupil předseda Představenstva p. Hladký  

mimo jiné s tím, že zjistili závažná pochybení způsobené minulým vedením firmy 

-  Zpráva o činnosti nemocnice – ředitel podal informaci o možném návrhu transformace 

nemocnice na akciovou společnost (větší kontrola ze strany města, finanční podíl partnera na 

fungování nemocnice – např. Krajská zdravotní), dále mělo přijít do nemocnice 20 sester z 

Ukrajiny, kvůli koronaviru a úředním průtahům přijdou pravděpodobně až na konci roku 

- Zpráva o činnosti Technické správy města 

- dlouhá a dosti vyhrocená diskuse se rozběhla při projednávání bodu, který se týkal žádosti o 

navýšení příspěvku podané pověřeným ředitelem Chrámu chmele a piva. Bylo konstatováno, 

že nikdo z Rady města (MR) nevěděl o dluzích na sociálním pojištění v Chrámu + penále a o 

tom, jaká je zde vážná situace (na toto v minulém Zastupitelstvu upozornil Karel Krčmarik),  

bylo řečeno, že neprobíhají ani platby splátkového kalendáře, který by reagoval na dluhy.  

Všichni z MR se shodli na tom, že nebyli schopni posoudit účetní údaje v interních auditech 

MěÚ,  protože na to nemají odbornost, audity ale zde probíhaly a výstupy z nich byly 

předávány na MR. Zastupitel Kollmann řekl, že by se měla odvolat celá MR, k tomu ale pak 

nedošlo, protože to nebylo navrženo. Pouze K. Krčmarik podal návrh usnesení na odvolání 

místostarosty Špičky protože si dle něj neplnil své kontrolní funkce v návaznosti na Chrám 

chmele a piva – tento návrh nebyl schválen. Nakonec bylo schváleno, že se připraví nezávislý 

audit, na který vybere zastupitelstvo auditora na základě doporučení Finanč. výboru a MěÚ - 

do 10. 9. 20 

 

- dalšími body byly návrhy změn územního plánu a změny územního plánu , žádosti škol o 

účelové dotace, nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s. 

- dotace pro ostatní org. a sportovní organizace v r. 2020 

- oživení kláštera kapucínů – žádost o grant z Fondů EHP, kotlíkové dotace, příspěvek 

zřizovatele pro Městské lesy p.o., Fond regenerace města 

- Zápisy z jednání Kontrolního výboru (KV) – vystoupila předsedkyně Kontrolního výboru  p.  

Veselá a podala částečnou informaci o jednáních  KV 

- dále se hovořilo o opravě Chaloupky – do 1. 6. 20 bude provedena oprava podlahy a krovů, 

město má zájem, aby restaurace co nejdříve sloužila veřejnosti 

 

Diskuse zastupitelů: 

- P. Kubeš podal několikabodový dotaz na anonymní dopis, který měli všichni zastupitelé na 

stole. Obsahem dopisu bylo udání na nejmenovaného strážníka mě. policie, který slouží beze 

zbraně a je pravomocně trestně  odsouzen, rovněž zde byla  informace o odvolání stávajícího 

ředitele MP v Žatci již dříve z funkce v jiném městě.  Dle šetření místostarosty i ředitele mě. 

policie  bylo vysvětleno, že dopis s udáním se nezakládá na pravdě a vše je zde vymyšlené 

- další diskuse byla minimální, protože byla již dosti pokročilá doba -  jednání MZ skončilo až 

v cca 00,30 hod. 

 

 

 

                                                                            Ing. Malířová Ivana, zastupitelka Žatce 


