
 
Informace ze Zastupitelstva města Žatec konaného dne 25. 11. 2021 
 
Vystoupení veřejnosti 
- vystoupení veřejnosti bylo krátké – pouze jeden občan požádal, aby zastupitelé při 
svém rozhodování nezapomněli na pokračování rekonstrukce Nerudova náměstí. 
 
Body programu 
- byly schváleny i neschváleny návrhy na změny Územního plánu 
- bod, který minulé zastupitelstvo protáhl o hodně hodin a projednával se opětovně i 
na tomto zastupitelstvu - možné přesunutí nové sportovní haly na jiné místo (k 
pekárně) a tím pádem přepracování již započaté dokumentace a započetí prací s tím 
souvisejících, po kratší diskuzi a hlasování se došlo k výsledku, že tato nová změna 
se neschválila a platí původní schválené zadání (u Kamenného vršku) 
- byla schválena  Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dále schválen ceník za odvoz a odstranění 
komun.odpadu za r. 2022 s firmou Marius Pedersen (zde bylo řečeno, že pokud 
budeme více třídit, může do budoucna klesnout i cena za odpad a dále pokud mají 
občané zájem o vývoz odpadu od domů např. 1x za 14 dní, lze toto poznamenat v 
tiskopise, který nově vyplňují  pro r. 2022 a dávají jej na MěÚ), jinak výdaje na 
následný rok jsou navýšeny cca o 6,7 % na 13 200 000 Kč pro město 
- byla schválena změna obecně závazné vyhlášky pro systém sběru, přepravy, 
třídění a odstraňování komun.odpadu a dále schválena změna obecně závazné 
vyhlášky o požívání alkoholu na veřejnosti, o podmínkách plakátování a o zlepšení 
vzhledu veřejné zeleně 
- přijato rozpočtové opatření na čerpání rezervního fondu a převod prostředků na 
MHD 
- schválena účelová investiční dotace pro FK Slavoj na dofinancování prací 
spojených s revitalizací areálu FK (ozvučení tribuny, schodiště pro altán) 
-  schválen dodatek pro Polánkovo muzeum o inv. A neinv. Dotaci na financování 
nákladů pro realizaci expozice „Žatecký poklad“ 
- schválena účelová dotace pro Spolek Mederova domu – zde poznámka, že se 
připravuje otevření objektu pro veřejnost pravděpodobně příští rok 
-  schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Dovybavení 
Přírodovědného centra při Střední zemědělské škole v Žatci 
- dále místostarosta p. Radim Laibl byl schválen nově jakožto neuvolněný člen 
zastupitelstva od 1. 12. 21 (místostarosta) a byla mu stanovena odměna za výkon 
funkce (dříve byl uvolněný místostarosta) 
-  dalším bodem byl návrh p. zastupitele Pintra, který přednesl usnesení na změnu 
času zahájení konání zastupitelstev od 15.00 hod a ne již od 17.30 hod.  Tento bod 
již mnozí z nás kvitovali, bohužel přítomný počet hlasů nám nestačil na schválení této 
změny – smůla, že ke schválení nám chyběl jeden hlas  
- v Diskuzi zastupitelů vystoupila I. Malířová s dotazem nebo dá se říci, se stížností 
občanů: stávající očkovací centrum na poliklinice je malé a nevyhovující a bude se 
něco dělat se „střety“ registrovaných a neregistrovaných zájemců o očkování, kdy 
někdy jdou na řadu dříve ti neregistrovaní a ten kdo byl registrován na určitý čas je 
předběhnut a musí dále čekat?  Bylo mi odpovězeno, že o této problematice budou v 
pondělí 29. 11. 21 jednat členové Mě. rady  s ředitelem žatecké nemocnice 
-  K. Krčmarik a kolega p. Kollmann se připojili k příspěvku občanské veřejnosti 
týkající se další etapy rekonstrukce Nerudova nám. 



- dále se p. Kollmann ptal na možné zkrácení časů objednání na testování PCR v 
Žatci, zde informoval p. Laibl (krajský radní pro zdravotnictví), že na Kraji je snaha o 
rozšíření laboratoří a o navýšení počtu personálu v nich 
-  s tím souvisel i dotaz p. Krandy na výpomoc příslušníků Armády ČR v žatecké 
nemocnici 
- dále jen připojuji informaci pro ty, kteří zaslali finanční prostředky a další pomoc pro 
obec Stebno, která byla letos postižena větrnou pohromou – dopisem všem 
poděkoval starosta města Kryry, pod které Blatno patří. 
 
 
                                                 Malířová Ivana, zastupitelka města 
 
 
 
 


