
 
 

Program 16. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 11. září 2017 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. Plán vzdálené podpory Agentury pro sociální začleňování 
4. Rozpočtová opatření Města Žlutice 
5. Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu 
6. Přijetí daru od Karlovarského kraje 
7. Pravidla pro prodej majetku města 
8. Prodej části pozemku st. 49 v k. ú. Protivec u Žlutic 
9. Prodej části pozemků p. č. 116/1 a 4274/1 v k. ú. Žlutice 
10. Žádost o koupi pozemků v k. ú. Záhořice 
11. Žádost o koupi části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žlutice 
12. Žádost o koupi části pozemků p. č. 1055/2 a 1116 v k. ú. Ratiboř u Žlutic 
13. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Veselov a Žlutice 
14. Žádost o koupi části pozemků p. č. 3996/2 a 4385 v k. ú. Žlutice 
15. Žádost o koupi části pozemku p. č. 3309/2 v k. ú. Žlutice 
16. Žádost o koupi pozemku st. 547 v k. ú. Žlutice 
17. Žádost o souhlasné stanovisko k převodu pozemku p. č. 3286/12 v k. ú. Žlutice 

 



 

 
 

Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 11. září 2017 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, Jaroslav Štěrba, Jaroslava 
Voglová, Ladislav Vollin, Jaroslav Zeman a Miroslav Zeman, 13 občanů 
Přítomni: členové zastupitelstva Zuzana Poulová 
Zapisovatelka: Jana Vaněčková 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2017/16/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Emílii Špidrovou a Stanislava Vollina. (PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2017/16/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 16. zasedání 
konaného dne 11. září 2017 v navrženém znění. (PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2017/16/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace z jednání Rady 
města Žlutice a připomínky zastupitelů. (PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Plán vzdálené podpory Agentury pro sociální začleňování 
 
Usnesení ZM/2017/16/3: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí Plán vzdálené podpory 
Agentury pro sociální začleňování pro Žluticko na období 2017 – 2019. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 2) 
 
Bod 4. Rozpočtová opatření města Žlutice 
 
Usnesení ZM/2017/16/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření 4/2017/ZM ve 
znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 9, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 4) 
 
Bod 5. Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu 
 
Usnesení ZM/2017/16/5: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2017, 
kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. (PRO: 13, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 6. Přijetí daru od Karlovarského kraje 
 
Usnesení ZM/2017/16/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bezúplatné přijetí části pozemku p. 
č. 4455/1 v k. ú. Žlutice o výměře 172 m2 jako daru od Karlovarského kraje a pověřuje starostu 



města Václava Slavíka podpisem darovací smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 13, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Pravidla pro prodej majetku města 
 
(bez usnesení) 
 
Bod 8. Prodej části pozemku st. 49 v k. ú. Protivec u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2017/16/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku st. 49 v k. ú. 
Protivec u Žlutic o výměře 253 m2 panu JP za cenu ve výši (70 Kč/m2 ) a náklady související 
s převodem nemovitosti a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem kupní smlouvy ve 
znění podle předloženého návrhu. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 9. Prodej části pozemků p. č. 116/1 a 4274/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2017/16/9: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 116/1 v k. 
ú. Žlutice o výměře 149 m2 a prodej části pozemku p. č. 4274 v k. ú. Žlutice o výměře 147 m2 
manželům FL a AL za cenu ve výši 60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem kupní smlouvy a souhlasného prohlášení o 
shodě na průběhu hranic pozemků ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 14, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Žádost o koupi pozemků v k. ú. Záhořice 
 
Usnesení ZM/2016/16/10: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti Statek 
Chyše a neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 790 v k. ú. Záhořice o výměře 
3 794 m2, pozemek p. č. 791 v k. ú. Záhořice o výměře 1 223 m2 a pozemek p. č. 792/1 v k. ú. 
Záhořice o výměře 1 504 m2. (PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Bod 11. Žádost o koupi části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/16/11: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost paní HB a 
neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žlutice o výměře 50 m2. 
(PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Žádost o koupi pozemků p. č. 1055/2 a 1116 v k. ú. Ratiboř u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2016/16/12: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana PH a 
neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1055/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 
2 369 m2a část pozemku p. č. 1116 v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 180 m2. (PRO: 14, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Veselov a Žlutice 
 
Usnesení ZM/2017/16/13: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost manželů RP a ŠP a 
ukládá Městskému úřadu Žlutice zajistit znalecké ocenění pozemků p. č. 109/1 a p. č. 976/1 v k. ú. 
Veselov ve vlastnictví města na straně jedné a pozemků p. č. 325/25, p. č. 335/1, p. č. 3492/1, p. č. 
3632/6, p. č. 3633/4 a p. č. 3634/4 v k. ú. Žlutice ve vlastnictví manželů RP a ŠP na straně druhé. 
(PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 



Bod 14. Žádost o koupi části pozemků p. č. 3996/2 a 4385 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2017/16/14: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana MK a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 3996/2 v k. ú. Žlutice o výměře 38 m2 a část pozemku p. č. 
4385 v k. ú. Žlutice o výměře 13 m2 za cenu ve výši 60 Kč/m2 a náklady související s převodem 
nemovitosti. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Žádost o koupi části pozemku p. č. 3309/2 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2017/16/15: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana TS a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 3309/2 v k. ú. Žlutice o výměře 1 205 m2 za cenu ve 
výši 80 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 16. Žádost o koupi pozemku st. 547 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2017/16/16: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana MH a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat pozemek st. 547 v k. ú. Žlutice o výměře 24 m2 za cenu ve výši 180 Kč/m2 
a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 17. Žádost o souhlasné stanovisko k převodu pozemku p. č. 3286/12 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2017/16/17: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana VV a schvaluje 
odstoupení od žádosti města o bezúplatný převod pozemku p. č. 3286/12 v k. ú. Žlutice o výměře 
1 257 m2 z vlastnictví státu do vlastnictví města a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušného souhlasného stanoviska po předchozím uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací na část pozemku pod komunikací. (PRO: 12, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


