
 
 

 
 

Program 6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 31. srpna 2015 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
3. Rozpočtová opatření města Žlutice 
4. Zápis do městské kroniky za 2. čtvrtletí 2015 
5. Směna pozemků v k. ú. Žlutice 
6. Záměr směny pozemků v k. ú. Žlutice 
7. Žádost o koupi části pozemku p. č. 318 v k. ú. Žlutice 
8. Přijetí dotace na akceschopnost a vybavení jednotky požární ochrany 
9. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení hasičské zbrojnice Žlutice“ 
10. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení mateřské školy Žlutice“ 
11. Partnerská spolupráce s městem Hurbanovo 

 



 

 
 

 
 

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 31. srpna 2015 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Václav Bradáč, Petr Keřka, Karel Kroutil, Zuzana Kroutilová, Alois 
Minář, Miroslava Mutinská, Tomáš Ries, Jaroslav Růžek, Václav Slavík, Emílie Špidrová, Jaroslav 
Štěrba, Michal Vlček, Jaroslava Voglová, Jaroslav Zeman a Miroslav Zeman, 7 občanů 
Omluveni: Karel Kroutil, Miroslav Zeman, Emilie Špidrová 
Zapisovatelka: Martina Kyriánová 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2015/6/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Jaroslava Šterbu a Václava Bradáče. (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Usnesení ZM/2015/6/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 6. zasedání 
konaného dne 31. srpna 2015. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2015/6/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace z jednání Rady 
města Žlutice (a připomínky zastupitelů a občanů). (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 3. Rozpočtová opatření města Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/6/3: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření 7/2015/ZM ve 
znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3) 
 
Bod 4. Zápis do městské kroniky za 2. čtvrtletí 2015 
 
Usnesení ZM/2015/6/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zápis do městské kroniky 
za 2. čtvrtletí 2015 podle návrhu kronikářky Kamily Neckářové. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Směna pozemků v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/6/5a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje směnu části pozemků p. č. 325/6 a p. 
č. 3803 v k. ú. Žlutice ve vlastnictví města za část pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Žlutice ve vlastnictví 
společnosti CQP Invest a za část pozemku p. č. 3787/1 v k. ú. Žlutice ve vlastnictví pana VV, vše 
definováno v geometrických plánech a přiložené směnné smlouvě, a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2015/6/5b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje směnu pozemku p. č. 2/1 v k. ú. 
Žlutice ve vlastnictví města za pozemek p. č. 3787/2 v k. ú. Žlutice ve vlastnictví pana VV za 
podmínky současného uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní zajišťující zpřístupnění pozemku 



p. č. 3279/1 v k. ú. Žlutice a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
smluvních dokumentů. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Záměr směny pozemků v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/6/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru směnit části 
pozemků p. č. 330/1, 3213/1 a 4289 v k. ú. Žlutice ve vlastnictví města za části pozemků p. č. 329/10 
a 379 v k. ú. Žlutice ve vlastnictví pana LC, vše definováno v geometrických plánech a přiložené 
směnné smlouvě. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 7. Žádost o koupi části pozemku p. č. 318 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/6/7: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost manželů PCH a LCH a JK 
a DK a schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 318 v k. ú. Žlutice o výměře 140 m2 
za cenu ve výši minimálně 60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti a část pozemku 
p. č. 318 v k. ú. Žlutice o výměře 143 m2 za cenu ve výši minimálně 60 Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti. (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 8. Přijetí dotace na akceschopnost a vybavení jednotky požární ochrany 
 
Usnesení ZM/2015/6/8a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přijetí 
dotace ve výši 256 292 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje (70891168) poskytnuté v rámci programu 
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve znění podle 
předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. 
(PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2015/6/8b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přijetí 
dotace ve výši 15 200 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje (70891168) poskytnuté v rámci programu 
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve znění podle 
předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. 
(PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2015/6/8c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření 6/2015/ZM ve 
znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení hasičské zbrojnice Žlutice“ 
 
Usnesení ZM/2015/6/9: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o dílo se 
společností SMP CZ (IČ 271954147) na realizaci akce „Zateplení hasičské zbrojnice Žlutice“ ve znění 
podle předloženého návrhu (posun termínu dokončení díla) a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení mateřské školy Žlutice“ 
 
Usnesení ZM/2015/6/10: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o dílo se 
společností morez stavební (IČ 29115850) na realizaci akce „Zateplení MŠ Žlutice – objekt C+D“ ve 
znění podle předloženého návrhu (posun termínu dokončení díla) a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 



Bod 11. Partnerská spolupráce s městem Hurbanovo 
 
Usnesení ZM/2015/6/11: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje partnerskou spolupráci s městem 
Hurbanovo a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem dohody o partnerské spolupráci ve 
znění podle předloženého návrhu. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


