
 
 

Program 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
 

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

a) Záměr prodeje pozemku p.č. st. 34  v k.ú. Žlutice včetně na něm stojícího domu Žlutice,  
5. Května č. p. 15 

3. Prodeje pozemků z majetku města 
a) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl A 
b) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl B  
c) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl C a části pozemku p.č. 330/1 v k.ú. 

Žlutice - díl G 
d) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl D 
e) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl E a části pozemku p.č. 330/1 v k.ú. 

Žlutice - díl F  
4. Převod pozemků 

a) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3302/2 v k.ú. Žlutice 
5. Oprava komunikace k č. p. 522 v ulici Karlovarská 
6. Výměna osobního výtahu v objektu DPS Žlutice 
7. Zpracování PD na kompletní rekonstrukci mostu přes Střelu do ul. Lomnice 
8. Rozpočtové opatření ZM č. 4/2019 
9. Účetní závěrka ZŠ a ZUŠ, příspěvková organizace, za rok 2018 
10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice za rok 2018  
11. Účetní závěrka DPS Žlutice, příspěvkové organizace, za rok 2018 
12. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2018 a Zpráva nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2018   
13. Zápisy z kontrolního a finančního výboru a zápisy z komisí starosty  
14. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 

 
 

 
 
 
 



 
 

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 24. 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/2019/8/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Aloise Mináře a Miroslava Zemana.  

Usnesení ZM/2019/8/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 8. zasedání 
konaného dne 24. června 2019 s tím, že do programu bude zařazen bod č. 15 Žádost o bezúročnou 
půjčku za účelem financování „Soustavy odpočinkových míst“, který bude předřazen bodu č. 8, 
bod č. 16 Zápis do městské kroniky, který bude předřazen bodu č. 14, bod č. 17 Revitalizace 
veřejného osvětlení Města Žlutice, který bude zařazen za bod č. 7 a předřazen bodu č. 15 a bod  
č. 18 Účetní závěrka Města Žlutice za rok 2018, který zařazen za bod č. 11 a předřazen bodu č. 12, 
ostatní body budou dle uvedeného přečíslovány.  

Bod 2. Záměry prodeje pozemků z majetku města 

Usnesení ZM/2019/8/2: bez usnesení 

Bod 3. Prodeje pozemků z majetku města 

Usnesení ZM/2019/8/3a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 328/1  
v k. ú. Žlutice o výměře 96 m2 označenou jako nově vznikající p. p. č. 328/3 dle geometrického 
plánu č. 891-22/2019 za cenu ve výši 80,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti p. O. 
G. a pověřuje starostu města Žlutice podpisem příslušné kupní smlouvy. 

Usnesení ZM/2019/8/3b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 328/1  
v k. ú. Žlutice o výměře 168 m2 označenou jako nově vznikající p. p. č. 328/4 dle geometrického 
plánu č. 891-23/2019 za cenu ve výši 80,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti J. a J. 
Š. a pověřuje starostu města Žlutice podpisem příslušné kupní smlouvy. 

Usnesení ZM/2019/8/3c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p. č. 328/1  
v k. ú. Žlutice o výměře 174 m2 označenou v geometrickém plánu č. 891-24/2019 jako nově 
vznikající p. p. č. 328/5 a části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žlutice o výměře 26 m2 označenou  
v geometrickém plánu č. 891-24/2019 jako díl a) za cenu ve výši 80,- Kč/m2 a náklady související  
s převodem nemovitosti Z. a S. S. a pověřuje starostu města Žlutice podpisem příslušné kupní 
smlouvy. 

Usnesení ZM/2019/8/3d: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 328/1  
v k. ú. Žlutice o výměře 147 m2 označenou v geometrickém plánu č. 891-26/2019 jako díl b) za cenu 
ve výši 80,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti M. a J. Š. a pověřuje starostu 



města Žlutice podpisem příslušné kupní smlouvy. 

Usnesení ZM/2019/8/3e: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej části pozemku p.č. 328/1  
v k. ú. Žlutice o výměře 193 m2 označenou v geometrickém plánu č. 893-25/2019 jako díl a) a části 
pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Žlutice o výměře 247 m2 označenou v geometrickém plánu č. 893-
25/2019 jako díl b) za cenu ve výši 80,- Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti H. a J. B. 
a pověřuje starostu města Žlutice podpisem příslušné kupní smlouvy. 

Bod 4. Převod pozemků 

Usnesení ZM/2019/8/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/PKV/1896/2019-PKVM a pověřuje starostu města  
Mgr. Bc. Václava Slavíka jejím podpisem. 

Bod 5. Oprava komunikace k č. p. 522 v ulici Karlovarská 

Usnesení ZM/2019/8/5: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje provedení opravy místní komunikace 
k č. p. Karlovarská za nabídkovou cenu 546.766,- Kč včetně DPH (451.046,- Kč bez DPH) a pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy o dílo se společností ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Bod 6.  Výměna osobního výtahu v objektu DPS Žlutice 

Usnesení ZM/2019/8/6: Zastupitelstvo města Žlutice vybírá, na základě doporučení výběrové 
komise, vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Výměna osobního výtahu v objektu DPS 
Žlutice“ společnost VÝTAHY VOTO s.r.o., IČO: 62623826 za nabídkovou cenu 1.245.450,- Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.    

Bod 7. Zpracování PD na kompletní rekonstrukci mostu přes Střelu do ul. Lomnice 

Usnesení ZM/2019/8/7: Zastupitelstvo města Žlutice vybírá, na základě doporučení výběrové 
komise, vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Zpracování PD na kompletní rekonstrukci 
mostu přes Střelu do ul. Lomnice“ Ing. Naděždu Hájkovou – KH MOSTY, IČO: 69398631  
za nabídkovou cenu 578.138,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.    

Bod 8. Rozpočtové opatření ZM č. 4/2019 

Usnesení ZM/2019/8/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 4/2019  
ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. 

Bod 9. Účetní závěrka ZŠ a ZUŠ, příspěvková organizace, za rok 2018 

Usnesení ZM/2019/8/9: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku organizace 
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace (IČO: 477 01 412) za rok 
2018 a rozdělení hospodářského výsledku organizace podle předloženého návrhu. 

Bod 10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice za rok 2018 

Usnesení ZM/2019/8/10: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku 
příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice (IČO: 635 55 522) za rok 2018 a rozdělení 
hospodářského výsledku organizace podle předloženého návrhu k 31. 12. 2018. 

Bod 11. Účetní závěrka DPS Žlutice, příspěvková organizace, za rok 2018 

Usnesení ZM/2019/8/11: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku 
příspěvkové organizace DPS Žlutice (IČO: 708 91 079) k 31. 12. 2018. 

 



Bod 12. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2018 a Zpráva nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2018 

Usnesení ZM/2019/8/12: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad Závěrečný účet Města 
Žlutice za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2018  
v předloženém znění. 

Bod 13. Zápisy z kontrolního a finančního výboru a zápisy z komisí starosty 

Usnesení ZM/2019/8/13: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis ze 7. zasedání 
Kontrolního výboru, zápis z jednání Finančního výboru ze dne 27. 5. 2019, zápis z 5. jednání Komise 
pro bydlení města Žlutice a zápis z 5. jednání Komise pro oblast sociální a bezpečnost města 
Žlutice. 

Bod 14. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 

Usnesení ZM/2019/8/14: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města a 
připomínky zastupitelů a občanů. 

Bod 15. Žádost o bezúročnou půjčku za účelem financování „Soustavy 
odpočinkových míst“  

Usnesení ZM/2019/8/15: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky 
společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. (IČO: 263 64 336) ve výši 372. 173,- Kč na předfinancování dotačního 
projektu z Programu rozvoje venkova ČR: „Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice“ a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu. 

Bod 16. Zápis do městské kroniky 

Usnesení ZM/2019/8/16: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zápis do městské kroniky za 1. 
čtvrtletí r. 2019 podle návrhu kronikářky paní Kamily Neckářové po zapracování připomínek 
zastupitelů. 

Bod 17. Revitalizace veřejného osvětlení Města Žlutice 

Usnesení ZM/2019/8/17: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje finanční krytí projektu „Revitalizace 
veřejného osvětlení Města Žlutice“, na který obdrželo dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu 
v rámci Programu EFEKT 2019, číslo dotace 122D221009222. 

Bod 18. Účetní závěrka Města Žlutice za rok 2018 

Usnesení ZM/2019/8/18: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku Města 
Žlutice sestavenou k 31. 12. 2018.  
 
 
                Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.        Ladislav Koutný v. r. 

        starosta města                         místostarosta města 


