
 
 

Program 10. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 14. března 2016 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
3. Zápis do městské kroniky za 4. čtvrtletí 2015 
4. Zpráva o bezpečnostní situaci v obvodu Policie ČR Žlutice 
5. Zápisy z jednání orgánů společností a organizací s účastí města 
6. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 297 
7. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 361 
8. Dodatek smlouvy o výpůjčce pro stavbu „Modernizace křižovatky Žlutice“ 
9. Prodej pozemku p. č. 280 v k. ú. Žlutice 
10. Prodej části pozemku p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic 
11. Směna částí pozemků v k. ú. Veselov 
12. Žádost o koupi části pozemku p. č. 4373/1 v k. ú. Žlutice 
13. Souhlasné prohlášení pro lesní pozemky v k. ú. Mlyňany, Protivec u Žlutic a Žlutice 
14. Přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ 
15. Systém svozu odpadu Žlutice 

 



 

 
 

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 14. března 2016 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Petr Keřka, Karel Kroutil, Alois Minář, Miroslava Mutinská, Tomáš 
Ries, Václav Slavík, Emílie Špidrová, Jaroslav Štěrba, Jaroslava Voglová, Jaroslav Zeman a Miroslav 
Zeman, 7 občanů 
Omluveni: Václav Bradáč, Zuzana Kroutilová, Jaroslav Růžek, Michal Vlček 
Zapisovatelka: Martina Kyriánová 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2016/10/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Jaroslavu Voglovou a Miroslava Zemana. (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Usnesení ZM/2016/10/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 10. zasedání 
konaného dne 14. března 2016. (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) 
 
Bod 2. Informace z jednání Rady města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
 
Usnesení ZM/2016/10/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace z jednání Rady 
města Žlutice. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Zápis do městské kroniky za 4. čtvrtletí 2015 
 
Usnesení ZM/2016/10/3: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zápis do městské kroniky 
za 4. čtvrtletí 2015 podle návrhu kronikářky Kamily Neckářové a po změnách navržených 
Zastupitelstvem města Žlutice. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Zpráva o bezpečnostní situaci v obvodu Policie ČR Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/10/4: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci 
v oblasti působnosti Obvodního oddělení Policie ČR ve Žluticích za rok 2015. (PRO: 11, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Zápisy z jednání orgánů společností a organizací s účastí města 
 
Usnesení ZM/2016/10/5a: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 
orgánů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (IČ 47700521) ze dne 4. 12. 2015. (PRO: 
11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2016/10/5b: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 
dozorčí rady společnosti Skládka Vrbička (IČ 47781131) ze dne 17. 12. 2015. (PRO: 11, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 



 
Bod 6. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 297 
 
Usnesení ZM/2016/10/6a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 1 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 297 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu MČ za cenu ve výši 169 999 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2016/10/6b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 2 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 297 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu JF za cenu ve výši 166 249 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2016/10/6c: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 3 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 297 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu MČ za cenu ve výši 197 499 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení ZM/2016/10/6d: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 4 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 297 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje paní HM za cenu ve výši 199 686 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Prodej bytového domu Žlutice, Nádražní č. p. 361 
 
Usnesení ZM/2016/10/7: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej bytové jednotky číslo 1 
v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 a souvisejících nemovitostí definovaných v přiloženém záměru 
prodeje panu LP za cenu ve výši 169 173 Kč a za podmínek v souladu se Zásadami postupu při 
prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice a za dalších podmínek uvedených 
v přiloženém záměru prodeje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné kupní 
smlouvy. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Dodatek smlouvy o výpůjčce pro stavbu „Modernizace křižovatky Žlutice“ 
 
Usnesení ZM/2016/10/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o výpůjčce 
mezi městem a organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (IČ 70947023) 
uzavřené dne 18.7.2013 za účelem realizace stavby „II/193 a II/205 Modernizace křižovatky Žlutice“ 
a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. 
(PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Prodej pozemku p. č. 280 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/10/9: Zastupitelstvo města Žlutice odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 



280 v k. ú. Žlutice. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Žádost o koupi části pozemku p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic 
 
Usnesení ZM/2016/10/10: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje své usnesení ZM/2015/8/7, bere na 
vědomí žádost manželů VS a HS a schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1054/2 
v k. ú. Ratiboř u Žlutic o výměře 321 m2 za cenu ve výši 30 Kč/m2 a náklady související s převodem 
nemovitosti. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Směna částí pozemků v k. ú. Veselov 
 
Usnesení ZM/2016/10/11: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje směnu pozemků p. č. 865/5, st. 
48/6 a st. 48/7 v k. ú. Veselov ve vlastnictví města za části pozemků p. č. 865/7 a 865/8 v k. ú. Veselov 
ve vlastnictví pana VČ, vše definováno v geometrických plánech a přiložené směnné smlouvě a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů ve znění 
podle předloženého návrhu. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Žádost o koupi části pozemku p. č. 4373/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/10/12: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí žádost pana LS a schvaluje 
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 4373/1 v k. ú. Žlutice o výměře 166 m2 za cenu ve výši 
60 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti. (PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Souhlasné prohlášení pro lesní pozemky v k. ú. Mlyňany, Protivec u Žlutic a Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/10/13: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje souhlasné prohlášení 
se společností Lesy České republiky (IČ 42196451) týkající se uznání existence vlastnického práva 
města k vybraným pozemkům v k. ú. Mlyňany, Protivec u Žlutic a Žlutice a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem souhlasného prohlášení ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 11, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ 
 
Usnesení ZM/2016/10/14: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a 
přiznání finančního podílu města ve výši podle zásad tohoto programu na akci „Stavební úpravy 
fasády radnice“. (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Systém svozu odpadu Žlutice 
 
Usnesení ZM/2016/10/15a: Zastupitelstvo města Žlutice revokuje své usnesení ZM/2014/27/26a ze 
dne 23.6.2014. (PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
Usnesení ZM/2016/10/15b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje poskytnutí účelové investiční 
dotace ve výši 1 636 862,91 Kč pro společnost Technické služby Žlutice (IČ 26347865) jako 
dofinancování projektu „Systém svozu Žlutice“ (číslo projektu CZ.1.02/4.1.00/13.22351). (PRO: 9, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2) 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


