Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 17. 12. 20
Vystoupení veřejnosti
zde vystoupil ředitel HP Pelzer (vzhledem k tomu, že bod programu k HP Pelzeru byl odložen z
důvodu nepřítomnosti předkladatele K. Krčmarika) a podal informaci především o procesu EIA ve
firmě

Body programu
- v rámci bodu Kontrola usnesení zastupitelstva se tázala I. Malířová na situaci ohledně prodeje
bytů v ul. D. Kůrky 2835 – 2837, bylo zodpovězeno, že proces probíhá (dokumentace podlahové
plochy, zaměření bytů, prohlášení vlastníka, následovat bude zástavní právo a další schválení
zastupitelstvem o prodeji bytů),
- schválení prominutí 4 milionů Kč nemocnici Žatec z návratné finanční výpomoci související s
epidemií COVID-19 s tím, že nemocnice uhradí pouze 1 mil. Kč do rozpočtu města do 31.12.20
- schválen rozpočet města pro další rok s tím, že bude schodkový, schodek bude kryt přebytkem
hospodaření r. 2020 (příjmy 403 877 000,00 Kč a výdaje 524 211 000,00 Kč)
- schválen Střednědobý výhled rozpočtu Žatce na roky 2022 – 2023, výhled je pro město závazný
dle zákona a sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
- schválení rozpočtových pravidel pro r. 2021, pravidla jsou totožná s r. 2020
- schválen návrh Investičního plánu města pro příští rok
- schválení účelové neinv. dotace pro Chrám chmele a Piva CZ – pořízení nové digitální
technologie a přísl. na Chmelový maják a schválení změny Zřizovací listiny CHCHP (tzn. rozšíření
okruhů doplňkové činnosti – pronájem a pacht spravovaného subjektu)
- finanční záležitosti - dodatky pro místní školy (projekt ICT, přírodní vědy), návratná fin. výpomoc
polytechnické vzdělávání, inv. dotace a neinv. dotace jazyková učebna
- Kamarád Lorm - snížení příspěvku zřizovatele pro tento rok o 1 mil. Kč a schválení rozpočtového
opatření (rekonstrukce sociál. zařízení)
- podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Oprava povrchu komunikace ve Vrchlického ul.
- schválení prodeje pozemku v Bezděkově za účelem zřízení výběhu a pastvy pro koně s tím, že
zájemkyně bude toto využívat pro veřejnost (jezdecký sport, práce s dětmi a mládeží), do
současné doby bylo toto již k danému účelu využíváno a zájemkyně by ráda v činnosti
pokračovala i s tím rizikem, že je nutnost žádat o změnu Územního plánu
- Zápis z jednání Kontrolního a Finančního výboru
- větší diskuse ohledně prominutí částky za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku spol. Top
World Cars s.r.o. Praha 6, spol. žádala o prominutí na základě toho, že se o pozemky starala již
dříve (čištění, sekání trávy, ničení náletových dřevin) – bylo schváleno , že spol. z dlužné částky
91 000,- Kč uhradí 50 % (k tomuto rozhodnutí měli zástupci KSČM a někteří přítomní zastupitelé

výhrady a nehlasovali pro, naše rozhodnutí bylo totožné s návrhem příslušného Odboru, tzn.
neschválit prominutí dlužné částky)
- Zpráva o činnosti Rady města - dotaz P. Kubeše na stav jednání se společností United Energy
týkající se odpadového hospodářství – informaci o jednání podala starostka – předána Dohoda o
partnerství a spolupráci
- stanovení hodiny zahájení jednání zastupitelstev v následném období (vzhledem k tomu, že
zastupitelstva probíhají do velmi pozdních nočních a někdy i ranních hodin) – zde již po druhé
podán I. Malířovou návrh – nyní pozměňovací návrh na zahájení jednání v 15.30 hod. - po delší
diskuzi a bylo toto všemi přítomnými až na mne a P. Kubeše (K. Krčmarik nebyl přítomen)
zamítnuto, takže se opět bude zahajovat v 17.30 hod., můj druhý pozměňovací návrh usnesení na
schválení nejzazší hodiny ukončení jednání zastupitelstva ve 22.00 hod. nebyl starostkou přijat k
projednání usnesení
- diskuze – příspěvky k možnosti pořízení meteorolog. stanice pro město, končící ordinace lékaře
v DPS na Písečné ul. (bude zde nová lékařka), elektromobilita ve městě – nabíjecí stanice,
přetížení Dvořákovy ul. automobily, které brání průjezdu vozidel obslužných služeb, špatně
rekonstruovaná ul. U Pošty, rekonstrukce Purkyněho ul. a nová okružní křižovatka zde
- P. Kubeš přednesl návrh na usnesení (za nepřítomného K. Krčmarika, který toto již diskutoval na
minulém Zastupitelstvu) - MZ ukládá MR připravit Výběrové řízení na administrátora Výběrového
řízení na dodavatele k zajištění sběru, využití a odstranění komunálního odpadu ve městě, kdy za
toto bude zodpovědná starostka s termínem do 28.2.21 – bylo schváleno
Zapsala: I. Malířová, zastupitelka Žatce

