
 
 

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 29. dubna 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
 
Vážené dámy, vážení pánové! 
 
Zveme všechny občany na 6. 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. Zápisy z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty  
4. Souhlas zřizovatele s uzavřením Mateřské školy Žlutice v době hlavních prázdnin 
5. Zápisy a usnesení orgánů společnosti Skládka Vrbička 
6. Rozpočtové opatření ZM 2/2019 
7. Jmenování jednatele společnosti Lesy Žlutice s.r.o. 
8. Řád pohřebiště města Žlutice 
9. Schválení účetní závěrky společnosti Technické služby Žlutice s.r.o. 
10. Oprava komunikace k č. p. 522 v ulici Karlovarská 
11. Záměry prodeje pozemků z majetku města 
12. Směny pozemků z majetku města 
13. Prodeje pozemků z majetku města 

 
 

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 6. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 29. dubna 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, cca 25 občanů 
Neomluven: Jaroslav Zeman 
Zapisovatel: Erika Šlechtová 
 

Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Usnesení ZM/2019/6/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Tomáše Riese a Alenu Adámkovou.  

Usnesení ZM/2019/6/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 6. zasedání 
konaného dne 29. dubna 2019 s tím, že do programu bude zařazen bod č. 14 Přijetí finančního 
daru, který bude předřazen bodu č. 6.  

Bod 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 

Usnesení ZM/2019/6/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města a 
připomínky zastupitelů a občanů.  

Bod 3. Zápis z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty 

Usnesení ZM/2019/6/3: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro 
regeneraci MPZ ze dne 17. 3. 2019, zápisy č. 4 a 5 Kontrolního výboru, zápis z jednání Komise pro 
oblast sociální a bezpečnost města ze dne 20. 3. 2019.  

Bod 4. Souhlas zřizovatele s uzavřením Mateřské školy Žlutice v době hlavních 
prázdnin 

Usnesení ZM/2019/6/4: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci zřizovatele souhlasí s uzavřením 
Mateřské školy Žlutice v době od 15. 7. do 9. 8. 2019.  

Bod 5. Zápisy a usnesení orgánů společnosti Skládka Vrbička 

Usnesení ZM/2019/6/5: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení valné 
hromady ze dne 7. 2. 2019 a zápis a usnesení dozorčí rady ze dne 28. 3. 2019 společnosti Skládka 
Vrbička (IČO 477 81 131).  

Bod 6. Rozpočtové opatření ZM 2/2019 

Usnesení ZM/2019/6/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 2/2019  



ve znění návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice.   
 

Bod 7. Jmenování jednatele společnosti Lesy Žlutice s.r.o. 

Usnesení ZM/2019/6/7a: Zastupitelstvo města Žlutice v působnosti valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice, s.r.o. (IČO 263 64 336) bere na vědomí Zápis o průběhu výběrového řízení na obsazení 
funkce jednatele Lesy Žlutice, s.r.o., konaného dne 23. 4. 2019 na radnici Žlutice.  

Usnesení ZM/2019/6/7b: Zastupitelstvo města Žlutice v působnosti valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice, s.r.o. (IČO 263 64 336) jmenuje do funkce jednatele společnosti pana Josefa Hájka 
s účinností od 1. 5. 2019 a ukládá jednateli společnosti zajistit provedení zápisu o změně 
statutárního orgánu společnosti ve veřejném rejstříku a dalších registrech.  

Usnesení ZM/2019/6/7c: Zastupitelstvo města Žlutice v působnosti valné hromady společnosti Lesy 
Žlutice, s.r.o. (IČO 263 64 336) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti dle 
předloženého návrhu.  

Bod 8. Řád pohřebiště města Žlutice 

Usnesení ZM/2019/6/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje nový Řád veřejného pohřebiště 
města Žlutice, vzorovou nájemní smlouvu pro pronájem hrobového a epitafního místa a ceník  
za služby a pronájem hrobového a epitafního místa na veřejném pohřebišti města Žlutice.  

Bod 9. Schválení účetní závěrky společnosti Technické služby Žlutice s.r.o. 

Usnesení ZM/2019/6/9a: Zastupitelstvo města Žlutice v působnosti valné hromady schvaluje řádnou 
účetní závěrku za rok 2018 společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o., Hradební 487, 364 52 Žlutice 
(IČO: 263 47 865). 

Usnesení ZM/2019/6/9b: Zastupitelstvo města Žlutice v působnosti valné hromady společnosti 
Technické služby Žlutice, s.r.o., Hradební 487, 364 52 Žlutice (IČO: 263 47 865) pověřuje jednatele 
předložením rozboru hospodaření společnosti za rok 2018 po jednotlivých střediscích s 
komentářem.  

Bod 10. Oprava komunikace k č.p. 522 v ulici Karlovarská 

Usnesení ZM/2019/6/10: bez usnesení 

Bod 11. Záměry prodeje pozemků z majetku města 

Usnesení ZM/2019/6/11a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru prodat část 
pozemku parc. č. 97/1 o výměře 250 m2 v k.ú. Veselov za cenu 40 Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti.  

Usnesení ZM/2019/6/11b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru prodat část 
pozemku parc. č. 54/1 označenou jako díl A o výměře 1000 m2 v k.ú. Veselov za cenu 40 Kč/m2 a 
náklady související s převodem nemovitosti a díl B o výměře 700 m2 v k.ú. Veselov vč. na něm 
stojící studny za cenu 6000 Kč a 40 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti.  

 



Usnesení ZM/2019/6/11c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru prodat část 
pozemku parc. č. 328/1 označenou jako díl B o výměře 180 m2, díl C o výměře 190 m2, díl D  
o výměře 80 m2, díl E o výměře 200 m2 a část pozemku parc. č. 330/1 označenou jako díl F o 
výměře 270 m2, díl G o výměře 40 m2 v k.ú. Žlutice za cenu 80 Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti.  

Usnesení ZM/2019/6/11d: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru prodat část 
pozemku p.č. 4567/1 v k.ú. Žlutice označenou jako díl A o výměře 700 m2, díl B o výměře 500 m2, díl 
C o výměře 60 m2 a díl D o výměře 120 m2 za cenu ve výši 80,- Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti s tím, že díl B bude zatížen služebností stezky a cesty k přilehlým 
nemovitostem.  

Bod 12. Směny pozemků z majetku města 

Usnesení ZM/2019/6/12a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje směnu části pozemků p. č. st. 49  
o výměře 39 m2 v k.ú. Protivec u Žlutic vč. na něm stojící stavby ve vlastnictví města Žlutice  
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) a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné směnné smlouvy.  

Usnesení ZM/2019/6/12b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje směnu 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 Žlutice za pozemek p. č. 952/17 o výměře 454 m2 v k.ú. Veselov ve vlastnictví  
p. V. Č., vše dle GP č.: 110 8/2019, s tím, že p. V. Č. uhradí rozdíl v hodnotě směňovaných 
nemovitostí ve výši 12.760,-Kč a náklady spojené se směnou a pověřuje starostu města Žlutice 
Václava Slavíka podpisem příslušné směnné smlouvy.  

Bod 13. Prodeje pozemků z majetku města 

Usnesení ZM/2019/6/13a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 3770/2  
o výměře 210 m2 v k.ú. Žlutice označenou v geometrickém plánu č. 882-74/2018 jako nově 
vznikající p.p.č. 3770/4 za cenu ve výši 80,- Kč/m2, pozemku st. 381 o výměře 22m2 vč. na něm 
stojící stavby bez č. p. za cenu 15.550,- Kč a náklady související s převodem nemovitosti p. F. B. a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní smlouvy.  

Usnesení ZM/2019/6/13b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 3770/2  
o výměře 505 m2 v k.ú. Žlutice dle geometrického plánu č. 882-74/2018 za cenu ve výši 80,- Kč/m2 a 
náklady související s převodem nemovitosti p. V. B. a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušné kupní smlouvy.  

Usnesení ZM/2019/6/13c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 3770/2  
o výměře 475 m2 v k.ú. Žlutice označenou v geometrickém plánu č. 882-74/2018 jako nově 
vznikající p.p.č. 3770/3 za cenu ve výši 80,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti 
manželům Evě a Karlu Kroutilovým a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné 
kupní smlouvy.  

Usnesení ZM/2019/6/13d: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č 1055/2 o 
výměře 1082 m2 označenou jako nově vznikající p.p.č. 1055/11 dle GP č. 89-29/2019 v k. ú. Ratiboř 
u Žlutic za cenu ve výši 50,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti p. M.Č. a pověřuje 
starostu města Žlutice podpisem příslušné kupní smlouvy.  



Usnesení ZM/2019/6/13e: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 1055/2 o 
výměře 1092 m2 označenou jako nově vznikající p.p.č. 1055/10 dle GP č. 89-29/2019 v   k. ú. Ratiboř 
u Žlutic za cenu ve výši 50,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti manželům V. a 
pověřuje starostu města Žlutice podpisem příslušné kupní smlouvy.  

Usnesení ZM/2019/6/13f:Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemku 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 společnosti Flaga (IČ: 47917091) a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní smlouvy.  

Usnesení ZM/2019/6/13g: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 25/2  
o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 718/2 o výměře 145 m2 vše dle GP č. 53-81/2018 v k.ú. Knínice u 
Žlutic za cenu ve výši 30,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti p. A. M. a pověřuje 
starostu města Žlutice podpisem příslušné kupní smlouvy.  

Bod 14. Finanční dar městu Žlutice 

Usnesení ZM/2019/6/14: Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru od Spolku Žlutice 2000 z.s.  
ve výši 160.000,- Kč na opravu márnice Skoky a darovací smlouvu a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.  
 
 
 
            Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ladislav Koutný v. r. 

        starosta města                      místostarosta města 
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