
 
 

Program 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 9. listopadu 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 
4. Strategický plán sociálního začleňování Žluticko 2016 – 2018 
5. Prodej části pozemku p. č. 318 v k. ú. Žlutice 
6. Žádost o koupi pozemku p. č. 280 v k. ú. Žlutice 
7. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic 
8. Směna vybraných pozemků v k. ú. Žlutice 
9. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi 
10. Přijetí daru od Hasičského záchranného sboru ČR 
11. Revokace usnesení o prodeji domu 28. října 37 a jeho příslušenství 
12. Prodej domu Nádražní 361 a jeho příslušenství 
13. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení hasičské zbrojnice Žlutice“ 
14. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení mateřské školy Žlutice C+D“ 

 



 

 
 

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 9. listopadu 2015 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Václav Bradáč, Petr Keřka, Karel Kroutil, Alois Minář, Miroslava 
Mutinská, Tomáš Ries, Jaroslav Růžek, Václav Slavík, Emílie Špidrová, Michal Vlček, Jaroslava 
Voglová a Jaroslav Zeman, 12 občanů 
Omluveni: Zuzana Kroutilová, Jaroslav Štěrba 
Neomluven: Miroslav Zeman 
Hosté: p. Vachek, p. Kandler, p. Tichý 
Zapisovatelka: Martina Kyriánová 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 

Usnesení ZM/2015/8/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Petra Keřku a Michala Vlčka. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2015/8/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 8. zasedání 
konaného dne 9. listopadu 2015 s tím, že do programu bude doplněn bod č. 14. Dodatek smlouvy o 
dílo na akci „Zateplení mateřské školy Žlutice C+D“. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2015/8/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace z jednání Rady 
města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Rozpočtová opatření města Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/8/3: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření 10/2015/ZM ve 
znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Strategický plán sociálního začleňování Žluticko 2016 – 2018 
 
Usnesení ZM/2015/8/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Strategický plán sociálního 
začleňování Žluticko 2016 – 2018 ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 5. Prodej části pozemku p. č. 318 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/8/5a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 318 v k. 
ú. Žlutice o výměře 137 m2 manželům JK a DK za cenu ve výši 61 Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 



Usnesení ZM/2015/8/5b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 318 v k. 
ú. Žlutice o výměře 139 m2 manželům PCH a LCH za cenu ve výši 61,15 Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 6. Žádost o koupi pozemku p. č. 280 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/8/6: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost paní AM a pana MS a 
schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 280 v k. ú. Žlutice o výměře 237 m2 za cenu ve 
výši minimálně 80 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 1) 
 
Bod 7. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2015/8/7: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost manželů VS a HS a 
schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 225 
m2 za cenu ve výši minimálně 30 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 10, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 8. Směna vybraných pozemků v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2015/8/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje směnu 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, a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 12, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi 
 
Usnesení ZM/2015/8/9: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemků p. 
č. 1350/4 o výměře 194 m2, p. č. 1350/5 o výměře 32 m2, p. č. 1357/22 o výměře 282 m2, p. č. 
1357/23 o výměře 384 m2, p. č. 1357/24 o výměře 38 m2 a p. č. 1365/2 o výměře 413 m2 v k. ú. 
Žlutice zastavěné silnicemi do vlastnictví Karlovarského kraje a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem příslušné smlouvy o bezúplatném převodu. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Přijetí daru od Hasičského záchranného sboru ČR 
 
Usnesení ZM/2015/8/10: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje přijetí daru od České republiky – 
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v podobě osobního automobilu ŠKODA FABIA, 
RZ 2K68013, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o bezúplatném 
převodu. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Revokace prodeje bytového domu Žlutice, 28. října č. p. 37 a jeho příslušenství 
 
Usnesení ZM/2015/8/11: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje usnesení ZM/2014/1/13d a schvaluje 
prodej bytové jednotky číslo 4 v domě Žlutice, 28. října č. p. 37 a souvisejících nemovitostí 
definovaných v přiloženém záměru prodeje panu JK za cenu ve výši 197 221 Kč a za podmínek 
v souladu se Zásadami postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za 
dalších podmínek uvedených v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem příslušné kupní smlouvy. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



Bod 12. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 361 a jeho příslušenství 
 
Usnesení ZM/2015/8/12a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 2 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu LP za cenu ve výši 215 989 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2015/8/12b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 3 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu JK za cenu ve výši 210 787 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2015/8/12c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 4 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje paní EO za cenu ve výši 218 251 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení hasičské zbrojnice Žlutice“ 
 
Usnesení ZM/2015/8/13: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje dodatek číslo 2 smlouvy o dílo se 
společností SMP CZ (IČ 271954147) na realizaci akce „Zateplení hasičské zbrojnice Žlutice“ ve znění 
podle předloženého návrhu (zvýšení ceny díla o vícepráce) a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3) 
 
Bod 14. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení mateřské školy Žlutice“ 
 
Usnesení ZM/2015/8/14: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje dodatek číslo 2 smlouvy o dílo se 
společností morez stavební (IČ 29115850) na realizaci akce „Zateplení MŠ Žlutice – objekt C+D“ ve 
znění podle předloženého návrhu (finanční vypořádání po dokončení stavby) a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.    Ing. Petra Keřka v. r. 
 starosta města     místostarosta města   

    


