
 
 

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 25. března 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
 
Vážené dámy, 
Vážení pánové! 
 
Zveme všechny občany na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání 
zastupitelstva jsou tyto záležitosti: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
3. Zápis z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty  
4. Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu OPVVV 
5. Výběr dodavatele Dopravního automobilu pro JSDH Žlutice 
6. Rozpočtové opatření ZM 1/2019 
7. Změna jednatele společnosti Lesy Žlutice s.r.o. 
8. Obecně závazná vyhláška 3/2019 o nakládání s odpady   
9. Záměry prodeje pozemků z majetku města 
10. Prodej pozemku ppč. 1114 v k.ú. Ratiboř u Žlutic 
11. Prodej pozemku ppč. 1116 v k.ú. Ratiboř u Žlutic 
12. Prodej pozemku pč. st. 133 v k.ú. Žlutice 
13. Broková střelnice Diana 

 
 
Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své 
připomínky a návrhy. 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ladislav Koutný v. r. 
 starosta města      místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 25. března 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, Miroslav Zeman a cca 40 občanů 
Neomluveni: Jaroslav Zeman 
Zapisovatel: Erika Šlechtová 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2019/5/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Hanu Hnykovou a Miroslava Zemana. 
 
Usnesení ZM/2019/5/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 5. zasedání 
konaného dne 25. března 2019 podle předloženého návrhu. 
 
Bod 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
Usnesení ZM/2019/5/2a: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města a 
připomínky zastupitelů a občanů.  
 
Usnesení ZM/2019/5/2b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje starostu Václava Slavíka jako 
určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu Žlutice pro volební období 2018-2022 
 
Bod 3. Zápis z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty 
 
Usnesení ZM/2019/5/3: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápisy z Kontrolního výboru č. 
2 a 3 a zápisy z Komise pro investice a rozvoj ze dne 11.3.2019, Komise pro bydlení ze dne 
27.2.2019 a Komise pro oblast sociální a bezpečnost ze dne 28.2.2019.  
 
Bod 4. Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu OPVVV 
 
Usnesení ZM/2019/5/4: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci zřizovatele souhlasí se zapojením 
Základní školy a Základní umělecké školy Žlutice do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II, s názvem Šablony 2 – ZŠ a ZUŠ Žlutice, 
realizovaného od září 2019.  
 
Bod 5. Výběr dodavatele Dopravního automobilu pro JSDH Žlutice 
 
Usnesení ZM/2019/5/5a: Zastupitelstvo města Žlutice vybírá za dodavatele zakázky „Dodávka 
dopravního automobilu“ firmu Progres Servis Sibřina s.r.o., IČ: 00549142, za cenu 1.129.544 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu města Václav Slavíka podpisem kupní smlouvy.  
 
 



Usnesení ZM/2019/5/5b: Zastupitelstvo města Žlutice potvrzuje zajištění vlastních zdrojů na 
dofinancování zakázky „Dodávka dopravního automobilu“ (Ident. číslo EDS 014D24100 922). 
 
Bod 6. Rozpočtové opatření ZM 1/2019 
 
Usnesení ZM/2019/5/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření ZM 1/2019 podle 
návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice.  
 
 
 
Bod 7. Změna jednatele společnosti Lesy Žlutice s.r.o. 
 
Usnesení ZM/2019/5/7a: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice s.r.o. schvaluje přijetí dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu Karlovarského kraje na 
podporu hospodaření v městských lesích pro společnost Lesy Žlutice s.r.o. (IČ: 26364336). 
 
Usnesení ZM/2019/5/7b: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice s.r.o. (IČ: 26364336) schvaluje účetní závěrku společnosti Lesy Žlutice s.r.o. za rok 2018. 
 
Usnesení ZM/2019/5/7c: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice s.r.o. odvolává na základě vlastní žádosti Ing. Václava Konopíka z funkce jednatele 
společnosti Lesy Žlutice s.r.o. ke dni 31.3.2019 a schvaluje jednateli mimořádnou odměnu ve výši 
podle předloženého návrhu. 
 
Usnesení ZM/2019/5/7d: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice s.r.o. ukládá jednateli společnosti na základě plné moci pověřit výkonem jednatelských 
pravomocí J.H. od 1.4.2019 do doby jmenování nového jednatele společnosti. 
 
Usnesení ZM/2019/5/7e: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti podle předloženého návrhu. 
 
  
Bod 8. Obecně závazná vyhláška 3/2019 o nakládání s odpady   
 
Usnesení ZM/2019/5/8a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žlutice. 
 
Usnesení ZM/2019/5/8b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě 
o svozu komunálního odpadu a jeho uložení na skládku Vrbička ze dne 2.1.2003 mezi Městem 
Žlutice a Technickými službami Žlutice s.r.o. (IČ: 263 47 865) podle předloženého návrhu a 
pověřuje starostu Václava Slavíka podpisem tohoto dodatku. 
 
Bod 9. Záměry prodeje pozemků z majetku města 
 
Usnesení ZM/2019/5/9a: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost M. V. a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 2677 v k. ú. Protivec u Žlutic o výměře 150 m2 za cenu ve 
výši min. 40 Kč za m2 a náklady související s převodem nemovitosti. 
 
 
Usnesení ZM/2019/5/9b: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost manželů V. a schvaluje 



zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1055/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 1150 m2 za 
cenu ve výši min. 50 Kč za m2 a náklady související s převodem nemovitosti. 
 
Usnesení ZM/2019/5/9c: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost M. Č. a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1055/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 1150 m2 za 
cenu ve výši min. 50 Kč za m2 a náklady související s převodem nemovitosti. 
 
 
Usnesení ZM/2019/5/9d: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost manželů P. a schvaluje 
zveřejnění záměru směnit pozemek p. č. st. 49 o výměře 39 m2 k.ú. Protivec u Žlutic vč. na něm 
stojící stavby ve vlastnictví města za pozemek p.č. st. 744 vč. na něm stojící stavby o výměře 27 m2 
v k.ú. Žlutice ve vlastnictví manželů P. s tím, že manželé P. uhradí rozdíl v hodnotě nemovitostí ve 
výši 9.499 Kč dle odhadu znalce č. 3419-11/19 a č. 3420-12/19, náklady spojené se směnou a náklad 
ve výši 2.000 Kč na pořízení znaleckých odhadů hodnoty nemovitostí (tedy ½ nákladů na odhady). 

Usnesení ZM/2019/5/9e: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana V. Č. a schvaluje 
zveřejnění záměru směnit části pozemků p. č. 1464 o výměře 633 m2, p. č. 865/17 o výměře 1 m2 a p. 
č. 865/12 o výměře 139 m2 vše v k.ú. Veselov ve vlastnictví města za pozemek p.č. 952/17 o výměře 
454 m2 v k.ú. Veselov ve vlastnictví pana V. Č., vše dle GP č.: 110-8/2019, s tím, že pan V. Č. uhradí 
rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí ve výši 12.760,-Kč a náklady spojené se směnou.  

Usnesení ZM/2019/5/9f: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana O. G. a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 328/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Žlutice za cenu 80 
Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. 

Usnesení ZM/2019/5/9g: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti S.Ch. a 
schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 2647/6 o výměře 20 m2 v k.ú. Protivec u 
Žlutic za cenu 40 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. 

Usnesení ZM/2019/5/9h: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti F. a 
schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. st. 710/1 o výměře 222 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, na němž stojí budova bez č.p./č.e. (objekt občanské vybavenosti) a pozemek parc. č. st. 710/2 
o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí budova bez č.p./č.e. (objekt občanské 
vybavenosti) vše v k.ú. Žlutice za cenu 60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti.  

Usnesení ZM/2019/5/9i: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost manž. K., paní B. a p. B. a 
schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 3770/2 o výměře 505 m2 v k.ú. Žlutice za cenu 
ve výši 80,- Kč/m2, část pozemku p.č. 3770/2 o výměře 475 m2 v k.ú. Žlutice za cenu ve výši 80,- Kč/m2, 
část pozemku p.č. 3770/2 o výměře 210 m2 v k.ú. Žlutice za cenu ve výši 80,- Kč/m2, vše dle 
přiloženého GP č. 882-74/2018 a pozemek p.č. st. 381 o výměře 22 m2 vč. na něm stojící stavby bez 
č.p. za cenu 15.550,- Kč dle znaleckého posudku č. 3416-08/19 a náklady související s převodem 
nemovitosti.  
 
Bod 10. Prodej pozemku p. č. 1114 v k. ú. Ratiboř u Žlutic  
 
Usnesení ZM/2019/5/10: Bez usnesení. 
 
 
 
Bod 11. Prodej pozemku p.č. 1116 v k.ú. Ratiboř u Žlutic 



 
Usnesení ZM/2019/5/11: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku p.č. 1116 v k. ú. 
Ratiboř u Žlutic o výměře 288 m2 za cenu ve výši 50,- Kč za m2 manželům V. a náklady související 
s převodem nemovitosti a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. Zastupitelstvo odůvodňuje své rozhodnutí pro nižší nabídnutou cenu zpřístupněním 
nemovitosti manželů V. č.p. 42 v obci Ratiboř z veřejné komunikace.  
 
Bod 12. Prodej pozemku pč. st. 133 v k.ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2019/5/12: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku p.č. st. 133 o 
výměře 588 m2 v k.ú. Žlutice včetně na něm stojícího domu Žlutice, Dukelských hrdinů č. p. 98 za 
cenu ve výši 477.140, Kč panu V. Ch. a náklady související s převodem nemovitosti a za dalších 
podmínek v souladu se „Zásadami pro prodej bytů a bytových domů z majetku města Žlutice" a 
pověřuje starostu města Václav Slavíka podpisem příslušné kupní smlouvy. 
 
Bod 13. Broková střelnice Diana 
 
Usnesení ZM/2019/5/13a: Zastupitelstvo města Žlutice projednalo návrh pana L. C. na provedení 
hlukové zkoušky, podaný dne 13. 3. 2019, a souhlasí s provedením hlukové zkoušky za účasti 
veřejnosti a za současného provedení měření hluku certifikovanou autoritou. 
 
Usnesení ZM/2019/5/13b: Zastupitelstvo města Žlutice projednalo Petici vyjadřující Zásadní 
nesouhlas s výstavbou a provozováním brokové střelnice v k.ú. Žlutice, podanou dne 13.3.2019, a 
odkládá své rozhodnutí do doby provedení hlukové studie za účasti veřejnosti a za současného 
měření hluku certifikovanou autoritou. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Václav Slavík v.r.     Ladislav Koutný v.r. 
starosta města      místostarosta města 
 


