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Projednávané body 
- i přes nesouhlas nás tří za KSČM byl projednáván bod  č. 7: Záměr prodat bytové 
jednotky v domě v ul. Dr. Kůrky v Žatci a to z důvodu, že nám nebyl dodán žádný 
materiál, pouze  během jednání byl dodán pracovní materiál k tomuto bodu, což je 
dle nás nepřípustné proto, aby se bod projednával – běžnou praxí na zastupitelstvu 
bylo, že pokud nám nebyl materiál předem dodán, nebo byl dodán takto pozdě, bod 
se odkládá, bohužel v tomto případě  bylo jednáno jinak. Po skoro čtyřhodinové 
emotivní diskuzi z řad nájemníků, právníků a přítomných zastupitelů byl připraven 
návrh na usnesení k tomuto bodu, který nakonec nebyl  přítomnými  schválen, což se 
nájemníkům z daného domu nelíbilo.  My tři jsme hlasovali rovněž proti tomuto 
usnesení, což pak za nás vysvětlil přítomným Karel Krčmarik  - materiál nebyl 
připraven, neměli jsme možnost se s ním seznámit a tudíž se bod měl odložit. K 
tomuto nešťastnému bodu ještě musím dodat, že nejsme (my tři za KSČM) proti 
prodeji bytů, jak si asi po jednání zájemci o koupi bytů mysleli, ale svým hlasováním 
jsme dali najevo, že takto narychlo spíchnutý materiál horkou jehlou na koleni se 
kterým jsme neměli možnost se seznámit předem,  je naprosto nevhodný a mělo by 
se postupovat standardním postupem tak jako při projednávání jiných bodů 
programu 
 
- dále v diskuzi veřejnosti vystoupil občan, který přednesl stížnost na celodenní, ale 
hlavně  noční hluk z myčky aut, která byla postavena přímo proti domu v Pekárenské 
ulici a požádal přítomné zástupce města o pomoc při řešení problému 
 
- projednávaly se standardní body, tzn. prodeje pozemků a návrhy na změny v 
Územním plánu   
- dotace sportovním organizacím 
- závěrečný účet města, žádosti o účelové neinvestiční dotace, Fond regenerace 
města 
- Agentura pro sociální začleňování – Memorandum o spolupráci, strategický plán 
sociálního začleňování 
- individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje pro odd. Následné péče nemocnice 
Žatec 
- rozpočtové opatření pro Studii využití brownfieldu Dreherův pivovar,  rozpočtové 
opatření rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu ve Studentské ulici 
- v diskuzi zastupitelů se projednávaly dotazy na Plán průběžných oprav ve městě, 
chodník v ul. K Perči a odumřelé keříky vysázené podél chodníku na Pražské ul., 
výsadba hruškové aleje, odumřelé stromy ve městě a např. ještě plastové obaly na 
Dočesné. 
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