
 
Informace z jednání Zastupitelstva města Žatec konaného dne 19. 11. 20 
 
V úvodu k informaci ze zastupitelstva musím podotknout, že jednání bylo opět 
vedeno v nezměněných časových mantinelech – navzdory určitým slibům o úpravě 
časů, aby se začínalo o něco dříve či se končilo v ne tak pozdních hodinách 
 
Z veřejnosti vystoupila pouze p. Ornstová s kritikou nekalých praktik TJ Žatec – 
tenisového klubu ve Studentské ulici a neoprávněného nařčení její osoby v 
souvislosti s tímto sportovním klubem. Starostkou bylo doplněno, že TJ je řešena i 
Policií ČR. 
 
- byly předneseny Zprávy o činnosti Teplárny, Nemocnice a Technické správy města, 
v souvislosti s tímto byla podána ředitelem Nemocnice Žatec informace o jeho 
zvolení do představenstva Krajské zdravotní Ústeckého kraje a návrhu na předsedu 
představenstva. Správní rada žatecké nemocnice bude dále na základě právního 
rozboru jednat o možnosti souběhu výkonu obou funkcí ředitele nemocnice a 
stanovení za jakých podmínek 
- schválena transformace Nemocnice Žatec na nově založenou akciovou společnost 
Městem Žatec – výhodou této formy je mimo jiné přístup k dotacím a úvěrům 
- odsouhlasena změna právní formy Chrámu chmele a Piva na  pronájem doplňkové 
činnosti jako celku třetímu subjektu (tj. minipivovar, restaurace, kuchyň a herna), zde 
padl dotaz K. Krčmarika na náhradu škody, která zde vznikla – s bývalým ředitelem o 
tomto bude ještě jednat Rada města 
-  byl zvolen člen Dozorčí rady Nemocnice Žatec – opětovně dr. Lochovský a zvolen 
člen Kontrolního výboru zastupitelstva (za K. Krčmarika, který rezignoval) – zvolen 
zastupitel J. Hodina 
- dalšími body byly změny územního plánu, prodeje pozemků v katastru Žatce a 
Bezděkova, nabytí pozemku do majetku města a rozpočtová opatření 
- schválení odkladu splátky TJ Žatec  s úhradou zápůjčky včetně smluvených úroků 
do 31. 12. 2026 a odpuštění úroků pro tento rok v částce 15 000,- Kč (důvodem 
koronavirová krize) 
-  schválení rozpočtového opatření k přesunu financí na dofinancování akce 
Rekonstrukce Pražské ulice 
- byl schválen dodatek smlouvy  o partnerství s finančním příspěvkem mezi 
Ústeckým krajem a Žatcem na zajištění projektu Technického klubu – 
přírodovědného centra 
- v diskuzi zastupitelů se jednalo např. o otevírací době předzahrádek, monitoringu 
kvality ovzduší a  podepsání memoranda  s firmou z Komořan - ZEVO na systémové 
řešení odpadového hospodářství ve městě 
 
 

                                                           Zapsala: Malířová Ivana, zastupitelka Žatce 


