
 
 

Program 12. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 12. září 2016 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 2016 
5. Aktualizace Strategického plánu sociálního začleňování Žluticko 
6. Zápisy a usnesení z jednání orgánů společnosti Skládka Vrbička 
7. Zápisy a usnesení z jednání orgánů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech 
8. Prodej bytového domu Žlutice, 28. října č. p. 37 a jeho příslušenství 
9. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 297 a jeho příslušenství 
10. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 361 a jeho příslušenství 
11. Prodej pozemku p. č. 280 v k. ú. Žlutice 
12. Prodej pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Žlutice 
13. Upřesnění záměru prodeje části pozemku p. č. 4274 v k. ú. Žlutice 
14. Revokace usnesení o bezúplatném převodu pozemků od státu v k. ú. Skoky u Žlutic 
15. Zrušení obecně závazné vyhlášky o pořádání akcí 
16. Zrušení obecně závazné vyhlášky o chování na veřejných prostranstvích 
17. Stav cesty Vladořice – Záhořice 
18. Koupě areálu bývalé betonárky 

 



 

 
 

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 12. září 2016 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Václav Bradáč, Petr Keřka, Karel Kroutil, Alois Minář, Miroslava 
Mutinská, Zuzana Poulová, Tomáš Ries, Jaroslav Růžek, Václav Slavík, Emílie Špidrová, Jaroslav 
Štěrba, Michal Vlček, Jaroslava Voglová, Jaroslav Zeman a Miroslav Zeman, 19 občanů 
Zapisovatel: Ondřej Fábera 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2016/12/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Zuzanu Poulovou a Jaroslava Štěrbu. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Usnesení ZM/2016/12/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 12. zasedání 
konaného dne 12. září 2016 v navrženém znění. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2016/12/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace z jednání Rady 
města Žlutice a připomínky zastupitelů. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Rozpočtová opatření Města Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/12/3a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření Města Žlutice 
2/2016/ZM ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 14, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 1) 
 
Usnesení ZM/2016/12/3b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření Města Žlutice 
3/2016/ZM ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice s tím že budou 
vypuštěny výdajové položky 2310 Pitná voda (neuskutečněná akce Vodovod Veselov) a 3639 
Komunální služby (nákup objektu pro sběrný dvůr). (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 4. Zápis do městské kroniky za 2. čtvrtletí 2016 
 
Usnesení ZM/2016/12/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zápis do městské kroniky 
za 2. čtvrtletí 2016 podle návrhu kronikářky Kamily Neckářové. (PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Aktualizace Strategického plánu sociálního začleňování Žluticko 
 
Usnesení ZM/2016/12/5: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje aktualizaci Strategického plánu 
sociálního začleňování Žluticko 2016 – 2018 ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 15, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



Bod 6. Zápisy a usnesení z jednání orgánů společnosti Skládka Vrbička 
 
Usnesení ZM/2016/12/6: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí výroční zprávu společnosti 
Skládka Vrbička (IČ 47781131) za rok 2015. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Zápisy a usnesení z jednání orgánů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech 
 
Usnesení ZM/2016/12/7: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí závěrečný účet a rozbor 
hospodaření za rok 2015 Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (IČ 47700521) a dále 
bere na vědomí zápis a usnesení z jednání orgánů Vodohospodářského sdružení obcí západních 
Čech (IČ 47700521) ze dne 27. 5. 2016. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Prodej bytového domu Žlutice, 28. října č. p. 37 a jeho příslušenství 
 
Usnesení ZM/2016/12/8: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje usnesení ZM/2014/1/13d, schvaluje 
prodej bytové jednotky číslo 4 v domě Žlutice, 28. října č. p. 37 a souvisejících nemovitostí 
definovaných v přiloženém záměru prodeje panu RZ 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: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 9. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 297 a jeho příslušenství 
 
Usnesení ZM/2016/12/9: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 2 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 297 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu JV za cenu ve výši 166 249 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: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 10. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 361 a jeho příslušenství 
 
Usnesení ZM/2016/12/10: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje usnesení ZM/2015/8/12a, schvaluje 
prodej bytové jednotky číslo 2 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 a souvisejících nemovitostí 
definovaných v přiloženém záměru prodeje paní NP 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: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 11. Prodej pozemku p. č. 280 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/12/11: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku p. č. 280/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 137 m2 paní AM za cenu ve výši 80 Kč/m2 a náklady související s převodem 
nemovitosti, schvaluje prodej pozemku p. č. 280/2 v k. ú. Žlutice o výměře 99 m2 panu MS za cenu 
ve výši 80 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem příslušných kupních smluv. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Prodej pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/12/12: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku p. č. 337/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 701 m2 panu RP za cenu ve výši 80 Kč/m2 a náklady související s převodem 



nemovitosti a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní smlouvy. (PRO: 
14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 13. Upřesnění záměru prodeje části pozemku p. č. 4274 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/12/13: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje usnesení ZM/2015/9/18 a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4274 v k. ú. Žlutice o výměře 168 m2 za cenu ve výši 
60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Revokace usnesení o bezúplatném převodu pozemků od státu v k. ú. Skoky u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2016/12/14: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje usnesení ZM/2016/11/17, schvaluje 
bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 
osoby, pozemků p. č. 1233 a p. č. 1240 v katastrálním území Skoky u Žlutic, bere na vědomí zatížení 
uvedených pozemků právy třetích osob a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
příslušné smlouvy o bezúplatném převodu. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 15. Zrušení obecně závazné vyhlášky o pořádání akcí 
 
Usnesení ZM/2016/12/15: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2016, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška 3/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. (PRO: 12, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3) 
 
Bod 16. Zrušení obecně závazné vyhlášky o chování na veřejných prostranstvích 
 
Usnesení ZM/2016/12/16: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2/2016, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška 4/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů, žebrání, 
nabízení a poskytování sexuálních služeb a užívání zábavní pyrotechniky na veřejných 
prostranstvích. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 4) 
 
Bod 17. Stav cesty Vladořice – Záhořice 
 
Usnesení ZM/2016/12/17: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí dopis paní AF týkající se 
stavu místní komunikace Vladořice – Záhořice. (PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 18. Koupě areálu bývalé betonárky 
 
Usnesení ZM/2016/12/18: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informaci o stavu jednání o 
případné koupi areálu bývalé betonárky ve Žluticích. (PRO: 14, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 

 


