Informace ze zastupitelstva konaného dne 5. 5. 22
Vystoupení veřejnosti:
- právní zástupce + mluvčí zájemců o koupi bytů v ul. Dr. Kůrky – nedostatečně
rychlý postup při zúřadování koupě, nesplněné požadavky a špatná komunikace ze
strany města Žatec, odpovídala vedoucí příslušného odboru, přednesla časový
harmonogram postupu,
starostka města podala informaci o připravovaném
společném jednání všech zúčastněných v divadle, termín bude ještě upřesněn
- za veřejnost nikdo další nediskutoval
Body programu:
- Zprávy o činnosti ŽT a.s., Technické správy města s.r.o. a Nemocnice Žatec s.r.o.
zde připomínka zastupitele p. Pintra o jeho zájmu o očkování proti covidu v
očk.centru v nemocnici – nebylo možno se objednat (hluché telefony) – situace bude
osvětlena občanům v dalším čísle Žateckého zpravodaje
- většina dalších bodů programu byly návrhy na změny Územního plánu, prodeje
pozemků a směna pozemků
- schválení dodatku ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva
- žádost TJ Žatec (tenis) – částečné prominutí zápůjčky – zde se rozpoutala delší
diskuze přítomných vč. zástupců TJ o prominutí či neprominutí finanční částky,
nakonec bylo schváleno prominutí zápůjčky
- schválení rozpočtových opatření – regenerace objektu papíren, kompenzační
bonus – příspěvek ze státního rozpočtu
- dotace sportovním organizacím, ostatním organizacím a ostatním organizacím z
komise pro kulturu a cestovní ruch
Diskuze zastupitelů:
- I. Malířová - žádost o podporu vedení města v souvislosti se stížností obyvatel na
příslušníky Armády ČR, kteří parkují před rodinnými a bytovými domy v ul. K Perči,
Máchova, Ševčíkova a Pražská, včetně sídliště K Perči, přestože mají jedno
velkokapacitní parkoviště v ul. K Perči a druhé parkoviště u benzinové stanice na
Bezděkov – starostkou přislíbeno, že příští týden bude o tomto jednat s vedením
posádky a bude toto tlumočit vč. písemné žádosti o nápravu
- p. Novotný – oplocení střelnice
- P. Kubeš – odtah autovraků
- delší diskuze přítomných byla zaměřena na zavření Pražské ul. a objízdnou trasu k
tomuto - kritika špatného značení, objížďky přes úzkou vozovku ve Wolkerově ul. se
špatnou možností vyhnutí se protijedoucích vozidel – jak jsme byli informování
příslušným vedoucím odboru, jedná se o projekt SVS, ne města, vše bylo pečlivě
naplánováno a připraveno dle předem schválených pravidel – jiná možnost objížďky
bohužel není. Byla zde ještě nadhozena možnost, aby byla dojednána s SVS určitá
finanční kompenzace pro obyvatele ve čtvrti Na Floře, která je nejvíce postižena
velkým množstvím dopravy – i těžkých autobusů a nákladních automobilů a bude zde
docházet k ničení vozovky a možnému praskání omítek domů a poškození přilehlé
dlažby
- dále byl schválen návrh p. Pintra pro další zastupitelstva – zahájení jednání v 15.30
hod.
zapsala: Malířová I.

