
 
 

Program 4. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 25. února 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Představení nové expozice Muzea Žlutice  
3. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
4. Zápis do kroniky města za 4.Q 2018 
5. Zápisy z jednání komisí města 
6. Zápis z jednání Valné hromady Euregia Egrensis 
7. Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity  
8. Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt  
9. Schválení dotací z rozpočtu města 
10. Výmaz zástavního práva v bytové jednotce č. 2, Nádražní 361, Žlutice 
11. Záměr prodeje pozemku p.č. 1116 v k.ú. Ratiboř u Žlutic 
12. Záměr prodeje pozemku p.č. 1114 v k.ú. Ratiboř u Žlutic 
13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 3762/1 v k.ú. Žlutice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 25. února 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Alena Adámková, Hana Hnyková Petr Keřka, Ladislav Koutný, Alois 
Minář, Tomáš Ries, Václav Slavík, Jaroslav Zeman a cca 15 občanů 
Omluveni: Jaroslav Zeman, Miroslav Zeman 
Zapisovatel: Erika Šlechtová 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2019/4/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Hanu Hnykovou a Jaroslava Zemana.  
 
Usnesení ZM/2019/4/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 4. zasedání 
konaného dne 25. února 2019 s tím, že se bod 2 bude nově jmenovat Představení nové expozice 
Muzea Žlutice a bod 3 Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů. 
 
Bod 2. Představení nové expozice Muzea Žlutice 
 
Usnesení ZM/2019/4/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace o postupujících 
pracích na Nové expozici Muzea Žlutice.   
 
Bod 3. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2019/4/3: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace podané starostou 
města Václavem Slavíkem a připomínky zastupitelů a občanů.  
 
Bod 4. Zápis do kroniky města za 4.Q 2018 
 
Usnesení ZM/2019/4/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zápis do městské kroniky za 4. 
čtvrtletí podle návrhu kronikářky Kamily Neckářové. 
 
Bod 5. Zápisy z jednání komisí města 
 
Usnesení ZM/2019/4/5: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro 
bydlení, Komise pro investice a rozvoj a Komise pro oblast sociální a bezpečnost.  
 
Bod 6. Zápis z jednání Valné hromady Euregia Egrensis 
 
Usnesení ZM/2019/4/6: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z 1. zasedání 
valné hromady Euregia Egrensis, ze dne 25. ledna 2019.  
 
 



Bod 7. Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity 
 
Usnesení ZM/2019/4/7: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 o 
místním poplatku z ubytovací kapacity ve znění podle předloženého návrhu. 
 
Bod 8. Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
 
Usnesení ZM/2019/4/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o 
místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ve znění podle předloženého návrhu. 
 
Bod 9. Schválení dotací z rozpočtu města 
 
Usnesení ZM/2019/4/9: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí hodnocení žádostí městského 
dotačního programu pro rok 2019 Komisí pro kulturu, sport a volný čas a schvaluje poskytnutí 
jednotlivých dotací z rozpočtu města ve výši nad 50 000 Kč podle předloženého návrhu. 
 
Bod 10. Výmaz zástavního práva v bytové jednotce č. 2, Nádražní 361, Žlutice 
 
Usnesení ZM/2019/4/10: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje výmaz zástavního práva ve 
prospěch města k bytové jednotce číslo 2 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů ve znění podle návrhu 
předloženého Městským úřadem Žlutice. 
 
Bod 11. Záměr prodeje pozemku p.č. 1116 v k.ú. Ratiboř u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2019/4/11: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost manželů V. a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1116 v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 288 m2 za cenu ve 
výši min. 50 Kč za m2 a náklady související s převodem nemovitosti. 
 
Bod 12. Záměr prodeje pozemku p. č. 1114 v k. ú. Ratiboř u Žlutic  
 
Usnesení ZM/2019/4/12: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana PH a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1114 v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 1037m2 za cenu ve 
výši min. 50 Kč za m2 a náklady související s převodem nemovitosti a za dalších podmínek 
stanovených v návrhu kupní smlouvy. 
 
Bod 13. Záměr prodeje části pozemku p.č. 3762/1 v k.ú. Žlutice 
 
Bez usnesení 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v.r.     Ladislav Koutný v.r. 
 starosta města      místostarosta města 


