
 
 

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 3. června 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
 
Vážené dámy, vážení pánové! 
 
Zveme všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání 
zastupitelstva jsou tyto záležitosti: 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Záměry prodeje pozemků z majetku města 

a) Žádost o prodej pozemku st.p.č. 28 v k.ú. Záhořice 
3. Prodeje pozemků z majetku města 

a) Prodej části pozemku p.p.č 1175/1 v k. ú. Verušice 
b) Prodej části pozemku p.p.č 1175/1 v k. ú. Verušice 
c)  Prodej části pozemku p.p.č 3661/1 v k. ú. Žlutice  

4. Zápisy z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty  
5. Zápis z 2. zasedání Valné hromady EUREGIA EGRENSIS 2019 
6. Rozpočtové opatření ZM 3/2019 
7. Schválení účetní závěrky společnosti Žlutická teplárenská a.s. 
8. Veřejnoprávní smlouva o přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje   
9. Oprava komunikace k č. p. 522 v ulici Karlovarská 
10. Ceník odpadů ve sběrném dvoře 
11. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 
12. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 

 
 

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 ze 7. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 3. června 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/2019/7/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu 7. zasedání ZM 
Žlutice členy zastupitelstva města Ladislava Koutného a Petra Keřku.  

Usnesení ZM/2019/7/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 7. zasedání 
konaného dne 3. června 2019. 

Bod 2. Záměry prodeje pozemků z majetku města 

Usnesení ZM/2019/7/2: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek 
st.p.č. 28 o výměře 28 m2 v k.ú. Záhořice za cenu ve výši 50,- Kč/m2 a náklady související 
s převodem nemovitosti. 

Bod 3. Prodeje pozemků z majetku města 

Usnesení ZM/2019/7/3a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 1175/1  
o výměře 133m2 v k.ú. Verušice označenou jako nově vznikající p.p.č. 1175/9 v GP č. 173-20/2019  
za cenu ve výši 30 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti p. TP  
a pověřuje starostu města podpisem souvisejících smluv. 

Usnesení ZM/2019/7/3b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 1175/1  
o výměře 61m2 v k.ú. Verušice označenou jako nově vznikající p.p.č. 1175/10 v GP č. 173-20/2019  
za cenu ve výši 30 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti p. V.P.  
a pověřuje starostu města podpisem souvisejících smluv. 

Usnesení ZM/2019/7/3c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 3661/1  
o výměře 133 m2 v k.ú. Žlutice označenou jako nově vznikající p.p.č. 3661/11 v GP č. 885-5/2019 za 
cenu ve výši 60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti p. J. H. a pověřuje starostu 
města podpisem souvisejících smluv. 

Bod 4. Zápis z kontrolního výboru a zápisy z komisí starosty 

Usnesení ZM/2019/7/4: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z 6. zasedání Kontrolního 
výboru, zápis ze 4. jednání Komise pro investice a rozvoj, zápis ze 4. jednání Komise pro oblast 
sociální a bezpečnost města Žlutice. 



Bod 5. Zápis z 2. zasedání Valné hromady EUREGIA EGRENSIS 2019 

Usnesení ZM/2019/7/5: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z 2. zasedání 
valné hromady Euregia Egrensis, ze dne 3. května 2019.  

Bod 6. Rozpočtové opatření ZM 3/2019 

Usnesení ZM/2019/7/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 3/2019  
ve znění návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice.  

Bod 7. Schválení účetní závěrky společnosti Žlutická teplárenská a.s. 

Usnesení ZM/2019/7/7: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci valné hromady Žlutická teplárenská, 
a.s., Velké náměstí 131, 364 52 Žlutice (IČO: 26341107) schvaluje účetní závěrku společnosti 
Žlutická teplárenská, a.s. za rok 2018. 

Bod 8. Veřejnoprávní smlouva o přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

Usnesení ZM/2019/7/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 450.000,- Kč na realizaci projektu 
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Žlutice“ a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem smluvního dokumentu dle předloženého návrhu. 

Bod 9. Oprava komunikace k č. p. 522 v ulici Karlovarská 

Usnesení ZM/2019/7/9:  Zastupitelstvo města Žlutice odkládá rozhodnutí o provedení opravy místní 
komunikace k č. p. Karlovarská 522 do příštího jednání ZM. 

Bod 10. Ceník odpadů ve sběrném dvoře 

Usnesení ZM/2019/7/10: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje ceník pro nakládání  
se separovanými obyčejnými a nebezpečnými odpady pro právnické osoby s místem podnikání ve 
správním obvodu města Žlutice a fyzické osoby s místem trvalého pobytu nebo vlastnící 
nemovitost ve správním obvodu města Žlutice pro rok 2019 podle připomínek zastupitelů. 

Bod 11. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

Usnesení ZM/2019/7/11a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními 
údaji (Směrnice č. 1/2019) ve znění dle předloženého návrhu. 

Usnesení ZM/2019/7/11b: Zastupitelstvo města schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací 
ve znění dle předloženého návrhu. 

Bod 12. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 

Usnesení ZM/2019/7/12: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města a 
připomínky zastupitelů a občanů.   

 
 
                Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.        Ladislav Koutný v. r. 

        starosta města                         místostarosta města 


