
 
 

 
 

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 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. Zápis do městské kroniky za 3. čtvrtletí 2014 
4. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žlutice dne 13.11.2014 
5. Rozpočtová opatření města 
6. Rozpočtový výhled města na léta 2015 – 2019 
7. Rozpočet města na rok 2015 
8. Přijetí dotací na vybavení a akceschopnost jednotky požární ochrany v roce 2015 
9. Zastupování města ve členských organizacích 
10. Zápis z jednání dozorčí rady Skládky Vrbička dne 25.9.2014 
11. Zápis z jednání orgánů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dne 26.9.2014 
12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za nakládání s odpady v roce 2015 
13. Prodej bytového domu Žlutice, 28. října č. p. 37 a jeho příslušenství 
14. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 195 a jeho příslušenství 
15. Prodej bytového domu Žlutice, Obránců míru č. p. 261 a jeho příslušenství 
16. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 297 a jeho příslušenství 
17. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 308 a jeho příslušenství 
18. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 311 a jeho příslušenství 
19. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 361 a jeho příslušenství 
20. Prodej pozemku st. 101 v k. ú. Verušice (loděnice) 
21. Prodej pozemku st. 519 v k. ú. Žlutice (trafostanice) 
22. Žádost o koupi pozemku st. 1075 a pozemku p. č. 3762/4 v k. ú. Žlutice 
23. Žádost o prodloužení splatnosti půjčky pro MAS Vladař 
24. Souhlasné prohlášení pro převod pozemků v k. ú. Protivec u Žlutic 
25. Stanovení oddávajících 
26. Dodatek smlouvy o dílo na projekt „Zateplení hlavní budovby ZŠ Žlutice“ 

 



 

 
 

 
 

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 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, Miroslav Zeman, cca 20 občanů 
Zapisovatelka: Lucie Dvořáková 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2014/1/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Petra Keřku a Jaroslava Štěrbu. (PRO:  14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Usnesení ZM/2014/1/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 1. zasedání 
konaného dne 17. prosince 2014 s tím, že do programu budou doplněny nové body 23. Žádost o 
prodloužení splatnosti půjčky pro MAS Vladař, 24. Souhlasné prohlášení pro převod pozemků v k. ú. 
Protivec u Žlutic, 25. Stanovení oddávajících a 26. Dodatek smlouvy o dílo na projekt „Zateplení 
hlavní budovby ZŠ Žlutice.“ (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2014/1/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace z jednání Rady 
města Žlutice a připomínky zastupitelů. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Zápis do městské kroniky za 3. čtvrtletí 2014 
 
Usnesení ZM/2014/1/3: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zápis do městské kroniky 
za 3. čtvrtletí 2014 podle návrhu kronikáře Josefa Sýkory, vyslovuje poděkování za vedení městské 
kroniky a uděluje odměnu ve výši 3 000 Kč v souvislosti s ukončením výkonu funkce městského 
kronikáře. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4.  Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žlutice dne 13.11.2014 
 
Usnesení ZM/2014/1/4: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Finančního 
výboru Zastupitelstva města Žlutice ze dne 13.11.2014. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Rozpočtová opatření města Žlutice 
 
Usnesení ZM/2014/1/5a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtová opatření 14/2014/ZM, 
15/ZM/2014 a 16/2014/ZM ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 
15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2014/1/5b: Zastupitelstvo města Žlutice zmocňuje Radu města Žlutice provádět 



rozpočtová opatření sloužící k vyrovnání salda příjmů a výdajů na konci rozpočtového roku 2014. 
(PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Rozpočtový výhled města Žlutice na léta 2015 – 2019 
 
Usnesení ZM/2014/1/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtový výhled města Žlutice na 
léta 2015 - 2019 ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 15, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Rozpočet města Žlutice na rok 2015 
 
Usnesení ZM/2014/1/7: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočet města na rok 2015 podle 
předloženého návrhu s celkovými příjmy ve výši 35 773 000 Kč, celkovými výdaji ve výši 
48 394 000 Kč včetně přídělu do Sociálního fondu na straně příjmů i výdajů ve výši 60 000 Kč a 
financováním ve výši 12 621 000 Kč a stanovuje jako závazné ukazatele z hlediska odvětvového 
třídění rozpočtové skupiny. (PRO: 14 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 8. Přijetí dotací na vybavení a akceschopnost jednotky požární ochrany v roce 2015 
 
Usnesení ZM/2014/1/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje přijetí příspěvků z rozpočtu 
Karlovarského kraje za účelem zajištění akceschopnosti Jednotky požární ochrany města Žlutice a za 
účelem úhrady zvýšených nákladů při zásazích Jednotky požární ochrany města Žlutice mimo území 
města v roce 2015 a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních 
dokumentů. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Zastupování města ve členských organizacích 
 
Usnesení ZM/2014/1/9: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje pro volební období 2014 – 2018 
starostu města Václava Slavíka jako zástupce města Žlutice v orgánech právnických osob Euregio 
Egrensis, Sdružení historických sídel ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Skládka Vrbička, , Svaz 
měst a obcí ČR a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech s tím, že starosta města může 
v případě potřeby pověřit zastupováním jiného člena Zastupitelstva města Žlutice nebo 
zaměstnance města Žlutice. (PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Zápis z jednání dozorčí rady Skládky Vrbička dne 25.9.2014 
 
Usnesení ZM/2014/1/10: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 
dozorčí rady společnosti Skládka Vrbička ze dne 25.9.2014. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Zápis z jednání orgánů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dne 26.9.2014 
 
Usnesení ZM/2014/1/11: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 
orgánů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech ze dne 26.9.2014. (PRO: 15, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za nakládání s odpady v roce 2015 
 
Usnesení ZM/2014/1/12a: Zastupitelstvo města Žlutice vydává obecně závaznou vyhlášku 1/2014 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. 
(PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 



 
Usnesení ZM/2014/1/12b: Zastupitelstvo města Žlutice ukládá Radě města Žlutice zajistit příslušná 
opatření (sběrný dvůr, třídění odpadu, obchodování s touto komoditou) ke zrušení místního 
poplatku za TKO k datu 1. 1. 2016. (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 5) 
 
Bod 13. Prodej bytového domu Žlutice, 28. října č. p. 37 a jeho příslušenství 
 
Usnesení ZM/2014/1/13a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 1 
v domě Žlutice, 28. října č. p. 37 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu RS za cenu ve výši 195 180 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: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2014/1/13b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 2 
v domě Žlutice, 28. října č. p. 37 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje manželům ŠL a HL za cenu ve výši 194 160 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: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2014/1/13c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 3 
v domě Žlutice, 28. října č. p. 37 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje paní JŠ za cenu ve výši 238 043 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: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2014/1/13d: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 4 
v domě Žlutice, 28. října č. p. 37 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu DK 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: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 195 a jeho příslušenství 
 
Usnesení ZM/2014/1/14a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 1 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 195 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu JZ za cenu ve výši 289 977 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: 8, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Usnesení ZM/2014/1/14b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 2 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 195 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje paní IZ za cenu ve výši 247 059 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: 8, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 2) 
 



Usnesení ZM/2014/1/14c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 3 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 195 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje paní MB za cenu ve výši 263 153 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: 8, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 15. Prodej bytového domu Žlutice, Obránců míru č. p. 261 a jeho příslušenství 
 
(bez usnesení) 
 
Bod 16. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 297 a jeho příslušenství 
 
(bez usnesení) 
 
Bod 17. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 308 a jeho příslušenství 
 
(bez usnesení) 
 
Bod 18. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 311 a jeho příslušenství 
 
(bez usnesení) 
 
Bod 19. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 361 a jeho příslušenství 
 
(bez usnesení) 
 
Bod 20. Prodej pozemku st. 101 v k. ú. Verušice (loděnice) 
 
Usnesení ZM/2014/1/20: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku st. 101 v k. ú. 
Verušice o výměře 91 m2 za cenu ve výši 60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti 
spolku První vodácký klub Žlutice (IČ 22611916). (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 21. Prodej pozemku st. 519 v k. ú. Žlutice (trafostanice) 
 
Usnesení ZM/2014/1/21: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku st. 519 v k. ú. 
Žlutice o výměře 9 m2 za cenu ve výši 120 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti 
společnosti ČEZ Distribuce (IČ 24729035). (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 22. Žádost o koupi pozemku st. 1075 a pozemku p. č. 3762/4 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2014/1/22: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost spoluvlastníků domu 
Žlutice, Nádražní č. p. 426 a 427 a schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek st. 1075 o výměře 
78 m2 včetně na něm stojící stavby za cenu ve výši minimálně 120 Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti a zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 3762/4 v k. ú. Žlutice o výměře 
1690 m2 za cenu ve výši minimálně 60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 
13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 23. Žádost o prodloužení splatnosti půjčky pro MAS Vladař 
 
Usnesení ZM/2014/1/23: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné 



půjčky ve výši 200000 Kč pro společnost MAS Vladař (IČ 26404818) do 30.6.2015 a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 15, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 24. Souhlasné prohlášení Protivec 
 
Usnesení ZM/2014/1/24: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje dohodu o souhlasném prohlášení a 
souhlasné prohlášení k převodu lesních pozemků v k. ú. Protivec u Žlutic do vlastnictví města a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných  dokumentů. (PRO: 15, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 25. Stanovení oddávajících 
 
Usnesení ZM/2014/1/25: Zastupitelstvo města Žlutice pověřuje přijímáním prohlášení o uzavření 
manželství členy zastupitelstva Jaroslava Zemana, Miroslavu Mutinskou, Václava Bradáče a Zuzanu 
Kroutilovou. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 26. Dodatek smlouvy o dílo na projekt „Zateplení hlavní budovy ZŠ Žlutice“ 
 
Usnesení ZM/2014/1/26: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o dílo na 
realizaci akce „Zateplení hlavní budovy ZŠ Žlutice“ ve znění podle předloženého návrhu a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem dodatku číslo 1 smlouvy o dílo a dalších příslušných 
dokumentů. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Karel Kroutil v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


