Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 8. 4. 2021
Jak bývá již ne zrovna dobrým zvykem, jednání se opět protáhlo do pozdních
nočních až skoro ranních hodin
Vystoupení veřejnosti
- vystoupil pouze p. Bureš z žádostí rozšíření parkovacích míst na sídlišti JIH v Žatci
– bohužel zatím toto není možné, pokud bude nárůst míst, tak pouze minimální
Body programu
- byly schváleny dodatky ke smlouvám o provozování separovaného sběru
komunál.odpadu (město a TSMŽ s.r.o.), na zajištění sběru, svozu, využití a
odstranění komunál.odpadu (město a Marius Pedersen a.s.) a o provozování
separovaného sběru pevných druhotných surovin (město a Marius Pedersen a.s.) – u
posledních dvou smluv jsme my tři (já, Petr Kubeš a Karel Krčmarik) pro toto nezvedli
ruce, všechny dodatky byly ale jinak schváleny
- v bodu kontroly usnesení zastupitelstva měl Karel Krčmarik připomínku u posouzení
stavu zahájení správních řízení (v souvislostí s HP Pelzer), které bylo v odpovědnosti
starostky – proč byla odpovědnost schválená zastupitelstvem přeložena na úsek
ORM?
- schválení zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z r. 2020 do rozpočtu 2021
- schválení ponechání části výsledku hospodaření r. 2020 RK MPR Vladimíra
Martinovského na práce spojené s rekonstrukcí učeben na Gymnáziu Žatec
- schválena obecně závazná vyhláška - školské obvody spádových škol zřizovaných
městem
- schválení účelové investiční dotace pro FK Slavoj Žatec na vícepráce spoj. s
revitalizací areálu FK, opět jsme se my tři zdrželi, návrh byl ale i tak schválen
- byly schváleny žádosti na podání dotací – modernizace sociálních zařízení v
Kamarád Lorm a objekt brownfieldů (tj. objektů se starou stavební zátěží) v bývalých
papírnách, schváleny dotace pro podporu cílů a opatření Komunitního plánu, dotace
sportovním organizacím
- schválení rozpočtového opatření na Přírodovědné centrum, program regenerace
mě.památk.rezervace a zóny pro r. 2021
- schválena změna ÚP Žatec zkráceně s úhradou nákladů navrhovatelem Ekostavby
Louny
- schválení rozpočtového opatření na osobní výtahy na poliklinice a na střechy pro
ZŠ v Komenského aleji
- schválen participativní rozpočet s navýšením částky pro všech šest navržených
projektů (zeleň, hřiště pro děti, architektonická mapa Žatce, stínící plachty pro
odpočinek, velkoformátová malba na výměníku a graffiti Ohře)
- rozpočtové opatření k uvolnění fin.prostředků – rekonstrukce komunikací, zeleň a
parkovací místa, chodníky, sanace opěrné zdi Pod Známkovnou)
- prodeje a převody pozemků, nabytí pozemků
- zápis z jednání Finančního výboru
- Zprávy o činnosti Žatecké teplárenské, Technické správy města
- Zpráva o činnosti nemocnice – zde podána ředitelem informace o novém
velkokapacitním očkovacím centru na nám. Popperinge, o systému očkování ve
městě a o problematice související s Covidem – 19, rozproudila se dosti dlouhá a
mnohdy výbušná diskuse k této problematice s tím, že do města je zatím dodáváno
velmi málo vakcín, skupiny občanů v pořadí marně čekají na očkování, zatímco jinde

je rychlost očkování vysoká (viz Klášterec a Kadaň) a čekací lhůty na testování PCR
jsou také velmi dlouhé
- projednání Zprávy o činnosti Rady města – zde podán I. Malířovou dotaz týkající se
problematiky nebezpečné dopravní situace při výjezdu ze sídliště v ulici K Perči
způsobené nevhodně parkujícími příslušníky Armády ČR, bylo již mnohokráte
žádáno o nápravu, zatím se nic nevyřešilo – opět slíbena náprava
Diskuse
- vzhledem k pozdní noční hodině nebyla diskuse tak dlouhá, ale přesto byla
diskutována otázka – co s Frutou – Dreherem? - jedná se o majetek města, který
chátrá a je na něm znát čím dál tím více zub času, přislíbeno, že se bude řešit
- návrh K. Krčmarika, aby příští MZ bylo již na radnici (jednání v papírnách je
nedůstojné a neopodstatněné) - schváleno

Malířová Ivana, zastupitelka

