
 
 

Program 19. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 23. dubna 2018 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 z jednání orgánů společnosti Skládka Vrbička 
4. Rozpočtová opatření Města Žlutice 
5. Odpis pohledávek za zemřelými dlužníky města 
6. Prodej části pozemku p. č. 2647/6 v k. ú. Protivec u Žlutic 
7. Prodej části pozemku p. č. 47/2 v k. ú. Žlutice 
8. Prodej části pozemku p. č. 41/1 a st. 344 v k. ú. Žlutice 
9. Prodej pozemku st. 935 v k. ú. Žlutice 
10. Žádost o koupi části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žlutice 
11. Koupě domu Velké náměstí č. p. 155 
12. Darování pozemků Karlovarskému kraji 
13. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Mlyňany 
14. Výmaz zástavního práva zřízeného ve prospěch města 
15. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Skoky u Žlutic 
16. Veřejná soutěž na prodej státního majetku v k. ú. Protivec u Žlutic 
17. Podání žádosti o bezúplatný převod státního majetku v k. ú. Žlutice 
18. Podání žádosti o koupi státního majetku v k. ú. Žlutice 
19. Využití předkupního práva k pozemku v k. ú. Žlutice 
20. Změny návrhu územního plánu 
21. Zápis do městské kroniky za 4. čtvrtletí 2017 

 



 

 
 

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 23. dubna 2018 od 18 hodin v kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Václav Bradáč, Petr Keřka, Karel Kroutil, Alois Minář, Miroslava 
Mutinská, Zuzana Poulová, Tomáš Ries, Václav Slavík, Emílie Špidrová, Jaroslav Štěrba, Jaroslava 
Voglová, Jaroslav Zeman a Miroslav Zeman, 12 občanů 
Omluveni: členové zastupitelstva Jaroslav Růžek, Ladislav Vollin 
Zapisovatelka: Jana Vaněčková 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2018/19/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Zuzanu Poulovou a Jaroslava Zemana. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/19/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 19. zasedání 
konaného dne 23. dubna 2018 s tím, že do programu bude přidán nový bod 21. Zápis do městské 
kroniky za 4. čtvrtletí 2017. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2018/19/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace z jednání Rady 
města Žlutice a připomínky zastupitelů. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 3. Zápis z jednání orgánů společnosti Skládka Vrbička 
 
Usnesení ZM/2018/19/3: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 
dozorčí rady společnosti Skládka Vrbička (IČ 47781131) ze dne 6. 3. 2018. (PRO: 13, PROTI: 0, 
ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 4. Rozpočtová opatření Města Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/4a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření Města Žlutice 
1/2018/ZM ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 9, PROTI: 0, 
ZDRŽEL: 4) 
 
Usnesení ZM/2018/19/4b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje ukončení platnosti smlouvy o 
úvěru číslo 0434418439 se společností Česká spořitelna (IČ 45244782) z důvodu nečerpání 
prostředků poskytnutého úvěru ve smluvním období do konce roku 2017. (PRO: 13, PROTI: 0, 
ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 5. Odpis pohledávek za zemřelými dlužníky města 
 
Usnesení ZM/2018/19/5: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje účetní odpis pohledávek města za 



zemřelými dlužníky ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 13, 
PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 6. Prodej části pozemku p. č. 2647/6 v k. ú. Protivec u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2018/19/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 2647/6 
v k. ú. Protivec u Žlutic o výměře 178 m2 za cenu ve výši 40 Kč/m2 a náklady související s převodem 
nemovitosti manželům JM a ZM a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem kupní 
smlouvy ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 13, PROTI: 0, 
ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 7. Prodej části pozemku p. č. 47/2 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/7a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 47/2 
v k. ú. Žlutice o výměře 168 m2 za cenu ve výši 60 Kč/m2 a náklady související s převodem 
nemovitosti manželům VČ a JČ a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem kupní smlouvy 
ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/19/7b: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje usnesení ZM/2018/19/7a a 
schvaluje prodej části pozemku p. č. 47/2 v k. ú. Žlutice o výměře 168 m2 za cenu ve výši 60 Kč/m2 a 
náklady související s převodem nemovitosti panu VČ a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem kupní smlouvy ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 12, 
PROTI: 0, ZDRŽEL: 1) 
 
Bod 8. Prodej části pozemku p. č. 41/1 a st. 344 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 41/1 v k. 
ú. Žlutice o výměře 1001 m2 za cenu ve výši 85 Kč/m2 a prodej části pozemku st. 344 v k. ú. Žlutice 
o výměře 178 m2 za cenu ve výši 125 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti do 
podílového spoluvlastnictví panu LŠ (podíl 1/2) a paní MH (podíl 1/2) a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem kupní smlouvy ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem 
Žlutice. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 9. Prodej pozemku st. 935 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/9: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku st. 935 v k. ú. 
Žlutice (včetně stavby garáže) o výměře 24 m2 za cenu ve výši 43 040 Kč a náklady související 
s převodem nemovitosti manželům RB a MB a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
kupní smlouvy ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 13, PROTI: 0, 
ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 10. Žádost o koupi části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/10: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost paní HB a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žlutice o výměře 38 m2 za cenu ve výši 
60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 11. Koupě domu Velké náměstí č. p. 155 
 
(žádné usnesení nebylo schváleno) 

 



Bod 12. Darování pozemků Karlovarskému kraji 
 
Usnesení ZM/2018/19/12: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje darování pozemků p. č. 1138/4 o 
výměře 3 m2, p. č. 1138/5 o výměře 26 m2, p. č. 1140/2 o výměře 84 m2, p. č. 1141/3 o výměře 1685 
m2, části pozemků p. č. 4285/3, p. č. 4285/4, p. č. 87/1, p. č. 4410, p. č. 4272/9 a p. č. 4273/8, které 
byly odděleny geometrickým plánem č. 858-28/2017 z původních pozemků p. č. 4285/3, p. č. 
4285/4, p. č. 87/1, p. č. 4410, p. č. 4272/9 a p. č. 4273/8 a označeny jako pozemky p. č. 4285/3 díl „h“ 
o výměře 122 m2, p. č. 4285/4 díl „c“ o výměře 71 m2, p. č. 87/1 díl „i“ o výměře 2 m2, p. č. 4410 díl 
„e“ o výměře 15 m2, p. č. 4272/9 díl „k“ o výměře 5 m2 a p. č. 4273/8 díl „x“ o výměře 38 m2, vše v k. 
ú. Žlutice, do vlastnictví Karlovarského kraje (IČ 70891168) a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem darovací smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 13, PROTI: 0, 
ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 13. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Mlyňany 
 
Usnesení ZM/2018/19/13: Zastupitelstvo města Žlutice neschvaluje zveřejnění záměru směnit 
pozemky p. č. 374/1, 374/2, 374/3, 377/1, 377/2, 380, 381, 404, 410/2, 412/1, 413 a 442/5, vše v k. ú. 
Mlyňany, ve vlastnictví města za pozemky p. č. 276/2 v k. ú. Přestání, pozemky p. č. 948/1, 953/1, 
955, 957, 959/1, 959/2, 959/3, 1100/1, 1108, 1109, 1110, 1116/1, 1116/2, 1137/1 a 1207, vše v k. ú. 
Verušice, a pozemky p. č. 433, 434, 435, 439, 440, 459, 460, 463, 465 a 468/1, vše v k. ú. Žlutice, ve 
vlastnictví pana PŠ. (PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽEL: 1) 
 
Bod 14. Výmaz zástavního práva zřízeného ve prospěch města 
 
Usnesení ZM/2018/19/14: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodloužení lhůty smluvního 
proinvestování do 30. 4. 2018, schvaluje výmaz zástavního práva ve prospěch města ke 
spoluvlastnickému podílu ve výši 163545/293115 v domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 131 a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů ve znění 
podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 15. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Skoky u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2018/19/15: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
pozemků p. č. 1233 a p. č. 1240 v k. ú. Skoky u Žlutic z vlastnictví České republiky (právo 
hospodaření pro Státní pozemkový úřad) do vlastnictví města a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 
13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 16. Veřejná soutěž na prodej státního majetku v k. ú. Protivec u Žlutic 
 
(žádné usnesení nebylo schváleno) 
 
Bod 17. Podání žádosti o bezúplatný převod státního majetku v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/17a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje podání žádosti o bezúplatný nebo 
úplatný převod pozemku p. č. 3302/2 v k. ú. Žlutice z vlastnictví České republiky (právo hospodaření 
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) do vlastnictví města a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/19/17b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje podání žádosti o bezúplatný 
nebo úplatný převod pozemků p. č. 4470, st. 330/4 a st. 414 v k. ú. Žlutice z vlastnictví České 



republiky (právo hospodaření pro Oblastní podnik služeb Toužim – v likvidaci) do vlastnictví města 
a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 13, PROTI: 0, 
ZDRŽEL: 0) 
 
Bod 18. Podání žádosti o koupi státního majetku v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/18: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje podání žádosti o úplatný převod 
pozemku st. 913 v k. ú. Žlutice z vlastnictví České republiky (právo hospodaření pro Správu 
železniční dopravní cesty) do vlastnictví města a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
příslušných dokumentů. (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL: 5) 
 
Bod 19. Využití předkupního práva k pozemku v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2018/19/19: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje nevyužití předkupního práva 
k zásobníkům plynu a stavbě na pozemcích st. 710/1 a st. 710/2 v k. ú. Žlutice a rozvodům plynu na 
pozemcích st. 710/1, st. 710/2, p. č. 154/1, p. č. 154/3, p. č. 154/4, p. č. 154/5, p. č. 154/6, p. č. 154/7 a 
p. č. 154/8, vše v k. ú. Žlutice, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
dokumentů. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL: 1, NEHLASOVAL: 1) 
 
Bod 20. Změny návrhu územního plánu 
 
Usnesení ZM/2018/19/20: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje úpravu návrhu pořizovaného 
územního plánu na základě podané žádosti pana LC a vyhodnocení předloženého Magistrátem 
města Karlovy Vary. (PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0, NEHLASOVAL: 1) 
 
Bod 21. Zápis do městské kroniky za 4. čtvrtletí 2017 
 
Usnesení ZM/2018/19/21: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zápis do městské kroniky 
za 4. čtvrtletí 2017 podle návrhu kronikářky Kamily Neckářové. (PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


