OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Oznamujeme všem voličům s trvalým pobytem na území města, že volby do
Zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14 do 22
hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku 1 je Infocentrum a galerie Žlutice,
Velké náměstí 137 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v částech města Knínice,
Protivec, Ratiboř, Skoky, Verušice, Veselov, Vladořice a Záhořice a v části města
Žlutice v ulicích Dukelských hrdinů, Smetanova, Příkopy, Pod Příkopy, 5. května,
28.října, Purkyňova, Malé náměstí, Velké náměstí, Žižkov, Sadová, Lipová,
Karlovarská, Hradební, Obránců míru, Zámecká, Čechova, Husova, Jiráskova, Pod
Strání (č. p. 500 a 501).
Místem konání voleb ve volebním okrsku 2 je Školní družina ZŠ Žlutice,
Poděbradova 416 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Žlutice v
ulicích Nádražní, Vítězná, Poděbradova, Na Výsluní, Mlýnská, Chýšská, Hradský
dvůr, Lomnice, Pod Strání (č. p. 467, 468, 502, 503, 504, 505, 506).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V případě nedodání, poškození nebo ztráty hlasovacích lístků může volič
obdržet nové hlasovací lístky v den voleb také přímo ve volební místnosti. Volby
do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních okrscích na území našeho
města v letošním roce neprobíhají.

Ondřej Fábera
tajemník MÚ Žlutice

MĚSTO NABÍZÍ K PRONÁJMU TŘINÁCT BYTŮ
Město Žlutice vyhlašuje záměr pronajmout třináct městských bytů v domech 5.
května 15, Hradební 46 (sociální byt), Velké náměstí 70, Dukelských hrdinů 98
(sociální byt), Velké náměstí 156 (2 byty), Obránců míru 261 (2 byty určené
k prodeji), Hradební 296, Nádražní 297 (byt určený k prodeji), Nádražní 311 (byt
určený k prodeji) a Nádražní 361 (2 byty). Pronájem bytů se řídí novými zásadami,
které byly zpracovány podle vzoru z jiných měst (Cheb, Bohumín). Byty budou
pronajímány na dobu určitou (s možností prodloužení v případě řádného plnění
smluvních povinností) formou výběrového řízení. Výše základního nájemného (bez
služeb) je pevně stanovena a zájemci doloží na předepsaném formuláři řadu
informací (výše příjmů, reference od vlastníka stávajícího bytu, bezdlužnost, počet
plánovaných obyvatel bytu apod.). Tyto informace umožní Radě města Žlutice
posoudit předpoklad žadatele stát se bezproblémovým nájemníkem městského bytu,
který bude schopen plnit všechny povinnosti stanovené v nájemní smlouvě a novém
domovním řádu. Formulář žádosti je k dispozici v podatelně městského úřadu, ještě
před podáním žádosti je také nezbytné na účet města složit vratnou jistinu ve výši
3000 Kč. Vyplněné žádosti je možné doručit výhradně osobně do podatelny
Městského úřadu Žlutice do 11:30 hodin dne 12. října 2012, poslední prohlídka bytů
se uskuteční ve čtvrtek 4. října od 16 hodin (sraz je v areálu technických služeb
v Hradební ulici). Jedinou vyplněnou žádostí je možné přihlásit se do výběrového
řízení i na více bytů, ale vratná jistina se v takovém případě skládá jen jednou. Více
informací o stavu bytů podá společnost Technické služby Žlutice na telefonu
353 393 333, informace o způsobu podávání a hodnocení žádostí poskytne tajemník
Městského úřadu Žlutice Ondřej Fábera. Seznam bytů, formuláře a další potřebné
informace jsou k dispozici na městském webu www.zlutice.cz nebo v podatelně
Městského úřadu Žlutice.

MĚSTO HLEDÁ INVESTIČNÍHO REFERENTA
Město Žlutice vyhlašuje opakované otevřené výběrové řízení na obsazení pozice
„Investiční referent/ka.“ Pracovní náplní vybraného uchazeče bude zejména správa
městského majetku a příprava investičních akcí a rozvojových projektů. Investiční
referent bude zaměstnancem města začleněným do Městského úřadu Žlutice.
Přihlášku a další požadované materiály je nutno doručit do podatelny Městského
úřadu Žlutice nejpozději do pondělí 15. října 2012 do 16 hodin. Bližší informace o
výběrovém řízení jsou k dispozici na městském webu www.zlutice.cz nebo je podá
osobně a telefonicky tajemník Městského úřadu Žlutice Ondřej Fábera (telefon
728 215 628). Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybraným
uchazečem!

