
Informace ze zastupitelstva konaného dne 24. 3. 22 
 
Vystoupení veřejnosti: 
- p. Smočeková, spolek Hendicap – opětovná kritika ze strany spolku ohledně 
vyjádření MěÚ, které dle zástupkyně spolku vedlo k jejich vyřazení ze sítě 
poskytovatelů služeb a k neposkytnutí finančního příspěvku z Ústeckého kraje,  k 
této záležitosti se vyjádřily i dvě přítomné zástupkyně Kraje, které podaly vysvětlení s 
tím, že předmětné vyjádření města Žatec nebylo stěžejní pro nepřidělení financí, 
rovněž seznámily přítomné s principem hodnocení zájemců o tyto dotace Ústeckého 
kraje 
- vystoupení zástupců nájemníků v bytových domech v ul. Dr. Kůrky, kteří žádají o 
koupi svých bytů, vyjádřili se dosti kriticky, že se jim nelíbí zdlouhavý postup MěÚ v 
souvislosti s prodejem bytů, MěÚ přislíbil, že bude pracovat na převodu bytů a s tím 
souvisejících náležitostí, tak aby prodleva byla co nejmenší, přítomný referent p. 
Jelínek, který má toto na starost přislíbil, že příslušné záležitosti by měly být vyřešeny 
do června t.r. 
 
Body programu: 
- v dalším bodě bylo ještě jednou jednáno o spolku Handicap, který si podal žádost o 
finanční dar ve výši cca 5 milionů Kč,  toto nebylo schváleno z důvodu protiprávnosti 
-  město neposkytuje finance ve formě darů a navíc pokud by toto bylo poskytnuto i 
jako neinvestiční účelová dotace, rovněž by došlo k porušení  zákona, nebyl ani 
schválen návrh K. Krčmarika na účelovou neinv. dotaci ve výši 1,5 milionu Kč – 
někteří zastupitelé oponovali tím, že ani ostatní žatecké organizace nedostávají takto 
vysoké dotace, spolku bylo doporučeno využít běžných dotačních programů 
- schváleno pokračování členství ve Správní radě Nemocnice Žatec o.p.s. MUDr. A. 
Dernerové a pokračování členství v Dozorčí radě Nemocnice o.p.s. p. Š. Kunovi 
- byl schválen  Stipendijní program města pro lékaře  a nelékařské pracovníky 
(vysoké a střední školy) 
-  dále se schvalovaly změny Územního plánu, prodeje pozemků a částí pozemků 
-  schváleny návrhy  neinvestičních účelových dotací společností K srdci klíč o.p.s. a 
Vavřinec, z.s. - sociální služby 
-  schválen návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2021, 
schválen zápis Finančního výboru, schvalována rozpočtová opatření -  opravy v r. 
2022, stanoviště polopodzemních kontejnerů, oprava Nerudova náměstí 2.etapa 
-   schválen program regenerace  mě. památkových rezervací a zón 2022 a zahájení 
výběrového řízení na zhotovitele uměleckého díla na Nerudově nám. 
- byla schválena Obecně závazná vyhláška k provedení deratizace ve městě Žatec – 
bude provedena na celém území města v předem ohlášených termínech 
 
Diskuze zastupitelů: 
- na můj dotaz ohledně ukrajinských uprchlíků ve městě bylo odpovězeno, že město 
má připravenu dostatečnou ubytovací kapacitu, zdravotní péče je zajištěna, rovněž 
děti jsou umisťováni ve školách a předškolních zařízeních, mají možnost chodit na 
kroužky 
-  byla podána informace ke konanému charitativnímu koncertu pro Ukrajinu tento 
den 
 
                                                                       Malířová I., zastupitelka  
 


