Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 24. 6. 2021
Vystoupení veřejnosti
- vystoupil p. Greisiger s kritickou reakcí na hluk, nepořádek a zhoršenou bezpečnost
v denních i nočních hodinách v okolí Kruhového náměstí a autobusového terminálu,
které způsobují zejména Romové a další nepřizpůsobiví občané – reagoval ředitel
Mě. policie s tím, jaké jsou současné legislativní možnosti umožňující konat v těchto
situacích a co dělá konkrétně policie v místě
- k tomuto se připojil i p. Holubka, majitel hostelu na náměstí, v hostelu jsou schopni
si sami podobnou situaci řešit ve spolupráci s městem
- p. Šmíd jakožto občan bydlící v centru města rovněž vystoupil s podobnou
problematikou a s dotazem na projekt revitalizace prostoru pod hradbami
- z řad zastupitelů zazněl názor, že kritická situace s bezpečností v těchto částech
města by se mohla řešit i ve spolupráci s majiteli bytů, kteří tyto byty
nepřizpůsobivým občanům pronajímají
- dále vystoupili zástupci f. HP - Pelzer a seznámili zastupitele s kroky, které hodlá
firma do budoucna provádět v důsledku neustálých problémů a kritiky z řad občanů
ohledně hluku a špatných podmínek životního prostředí a rovněž v souvislosti s
nepovolenými stavbami v závodu – s reakcí vystoupila I. Malířová a žádala návštěvu
odborné veřejnosti v závodě v Žatci – přítomní zástupci firmy o toto nemají zájem,
přislíbili pouze setkávání s občany na půdě mimo závod
Body programu
- důležitým bodem jednání byla transformace naší nemocnice – výsledkem jednání je
schválení obchodní společnosti pod názvem Žatecká regionální nemocnice a.s. s
jediným akcionářem městem Žatec se základním kapitálem ve výši 2 milionů Kč
rozděleným do 10 akcií v hodnotě 200 tis. Kč. Dále bylo schváleno Představenstvo a
Dozorčí rada, oba orgány po 5 členech, schváleny Stanovy v předloženém znění s
úpravou u jednotlivých členů – bez konkurenční doložky
-projednávány dále byly návrhy na změnu Územního plánu, prodeje či směny
pozemků
- schváleno rozpočtové opatření v rámci financování investice do Polyfunkčního
a spolkového centra – centra robotiky v objektu Kapucínského kláštera
- dále schváleny finanční záležitosti pro základní školy v ul. Komenského alej a v ul.
Petra Bezruče (jazyková učebna, přírodovědné vzdělávání, polytechnické
vzdělávání)
- schválena žádost Městského divadla na Dočesnou jinak v letním kině
- byl schválen Závěrečný účet města pro r. 2000 s nálezem bez výhrad, nález
nezávislého auditora bez chyb a nedostatků
- schválení finanční výpomoci v rámci Kotlíkových dotací, Fondu regenerace a
schválení dotací pro ostatní organizace – Žatecká dočesná jinak, schválení
rozpočtového opatření na zajištění projektové dokumentace Revitalizace parků a
retence vody – park Macerka
- schválen Dodatek ke Zřizovací listině Technických služeb města Žatec a schválena
žádost o účelovou neinv.dotaci Technické správě města Žatec ( úhrada ztráty při
provozu koupaliště)
- projednání žádosti nájemců bytů v ul. dr. V. Kůrky na prodej bytů – seznámení s
přípravou prodeje, s právními záležitostmi okolo prodeje seznámil JUDr. Těmín
(Praha), který v této záležitosti s městem spolupracuje, občané z těchto bytů jsou

pozváni do divadla 30. 6. ke společnému jednání, kde jim budou podány informace
týkající se prodeje bytů, zde podala I. Malířová dotaz na výši nájmu u těch, kteří
nebudou mít zájem byty koupit: dle sdělení přítomného zástupce Odboru (OMHM)
výše nájmu zatím není stanovena a bude se odvíjet dle Občanského zákoníku
- dále byla projednána informace o plnění Usnesení ZM 87/21 týkající se situace
ohledně f. HP – Pelzer – zde vystoupila I. Malířová s usneseními, která připravil K.
Krčmarik (nepřítomen) – týkala se řešení dané problematiky v rovině trestněprávní a
výpovědi nájemní smlouvy u pozemků, kterou uzavřelo město Žatec s HP – Pelzer v
r. 2017, obě usnesení nebyla přijata
- ke Zprávě o činnosti Rady města vystoupil s dotazem P. Kubeš – proč není ve
Zprávě zahrnuto usnesení týkající se náhrady škody v Chrámu chmele a piva,
splněná usnesení se zde již nedávají – bylo splněno? Odpovědí bylo, že Usnesení
nebylo splněno a neví se z jakého důvodu zde nebylo zařazeno
Zapsala I. Malířová

