
 
 

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 27. dubna 2020 od 17 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 
1, Žlutice.   
Přítomni: členové zastupitelstva Alena Adámková, MUDr. Hana Hnyková, Ing. Petr Keřka, Ladislav 
Koutný, Alois Minář, Tomáš Ries, Václav Slavík, Miroslav Zeman, cca 5 občanů 
Omluven:   - 
Neomluven: Jaroslav Zeman 
Zapisovatel: Erika Šlechtová 

Program 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
3. Zápis z 5. jednání Finančního výboru 
4. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice  
5. Schválení účetní závěrky Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková 

organizace 
6. Schválení účetní závěrky DPS Žlutice, příspěvková organizace 
7. Schválení účetní závěrky Města Žlutice 
8. Nádražní ulice - chodník a přechod pro chodce, 2. etapa 
9. Oprava povrchu místních komunikací v lokalitě Ke Hřbitovu, Žlutice 
10. Zpracování PD na akci: „Žlutice, rekonstrukce ulice Poděbradova“ 
11. Zpracování PD na akci: „Žlutice, rekonstrukce ulice Hradební“ 
12. Rozpočtové opaření č. 4/2020/ZM a č. 5/2020/ZM 
13. Výběr a schválení nabídky na poskytnutí úvěru na investiční akce „Sběrný dvůr“ a „Bydlení 

na zámku“ 
14. Právo stavby a věcné břemeno ke kabelu NN na p.p.č. 54/1 a 1464 v k.ú. Veselov 

(elektropřípojka k pozemku 54/7 - p. Černý) 
15. Vyúčtování poskytnutých dotací v rámci Dotačního programu města Žlutice pro rok 2019 
16. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol roku 2019 
17. Zápis z jednání dozorčí rady Skládka Vrbička ze dne 26. 3. 2020 
18. Zápisy z jednání komisí starosty 
19. Výběr dodavatele pro realizaci zakázky: “Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík 

pro Žlutice“ 
20. Zařazení území města Žlutice do územní působnosti MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s. 

 

 Osobní účast veřejnosti na jednání zastupitelstva není v rozporu s omezením volného pohybu osob, vydaným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví1.  

 Osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, krizové opatření ukládá povinnost dodržovat nejméně 2 m 
odstupy od ostatních osob a použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, 
ústenka, šátek, šál nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének. 

                                                
1 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2020, č. j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, jímž byl omezen volný pohyb 
osob (až na stanovené výjimky) a byly omezeny kontakty.  



 

Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Usnesení ZM/2020/15/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města paní Alenu Adámkovou a pana Ing. Petra Keřku. 
Usnesení ZM/2020/15/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 15. zasedání 
konaného dne 27. dubna 2020 s tím, že do programu bude zařazen bod č. 20 Zařazení území města 
Žlutice do územní působnosti MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s. a s bodem č. 12 bude projednáno   
rozpočtové opatření č. 5/2020/ZM. 

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

Usnesení ZM/2020/15/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města, 
informaci Ing. Petra Keřky o havarijním stavu Kokořovského dvora, paní MUDr. H. Hnykové  
o podpoře podnikatelů ve městě a připomínky zastupitelů a občanů. 

Bod 3. Zápis z 5. jednání Finančního výboru 

Usnesení ZM/2020/15/3: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z 5. jednání Finančního 
výboru ze dne 18. 3. 2020. 

Bod 4. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice  

Usnesení ZM/2020/15/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku 
příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice za rok 2019. 

Bod 5. Schválení účetní závěrky Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, 
příspěvková organizace 

Usnesení ZM/2020/15/5: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku Základní 
škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace za rok 2019 a rozdělení 
hospodářského výsledku organizace podle přiloženého návrhu. 

Bod 6. Schválení účetní závěrky DPS Žlutice, příspěvková organizace 

Usnesení ZM/2020/15/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku DPS 
Žlutice, příspěvková organizace k 31. 12. 2019. 

Bod 7. Schválení účetní závěrky Města Žlutice 

Usnesení ZM/2020/15/7: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad účetní závěrku Města 
Žlutice za rok 2019. 

Bod 8. Nádražní ulice - chodník a přechod pro chodce, 2. etapa 

Usnesení ZM/2020/15/8: Zastupitelstvo města Žlutice nevybírá vítězného uchazeče výběrového 
řízení na akci „Nádražní ulice - chodník a přechod pro chodce, 2. etapa“ a ruší výběrové řízení  
na uvedenou akci. 

Bod 9. Oprava povrchu místních komunikací v lokalitě Ke Hřbitovu, Žlutice  

Usnesení ZM/2020/15/9: Zastupitelstvo města Žlutice nevybírá vítězného uchazeče výběrového 
řízení na akci „Oprava povrchu místních komunikací v lokalitě Ke Hřbitovu, Žlutice“ a ruší výběrové 
řízení na uvedenou akci. 

 



Bod 10. Zpracování PD na akci: „Žlutice, rekonstrukce ulice Poděbradova“ 

Usnesení ZM/2020/15/10: Zastupitelstvo města Žlutice neschvaluje výběr zhotovitele prováděcí 
projektové dokumentace na akci „Žlutice, rekonstrukce ulice Poděbradova“ a ruší výběrové řízení  
na uvedenou akci. 

Bod 11. Zpracování PD na akci Žlutice, rekonstrukce ulice Hradební 

Usnesení ZM/2020/15/11: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje zhotovitele prováděcí projektové 
dokumentace na akci „Žlutice, rekonstrukce ulice Hradební“ projekční kancelář GEOprojektKV s.r.o., 
IČO: 06032354 za nabídkovou cenu 503.360,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo.     

Bod 12. Rozpočtové opaření č. 4/2020/ZM a 5/2020/ZM 

Usnesení ZM/2020/15/12a:  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020/ZM  
ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. 

Usnesení ZM/2020/15/12b: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020/ZM  
ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. 

Bod 13. Výběr a schválení nabídky na poskytnutí úvěru na investiční akce „Sběrný 
dvůr“ a „Bydlení na zámku“ 

Usnesení ZM/2020/15/13:  Zastupitelstvo města Žlutice odkládá výběr nabídky pro financování 
investičních akcí města Žlutice „Sběrný dvůr Žlutice“ a „Bydlení na zámku“ úvěrem a ukládá poptat 
další nabídky bankovních společností. 

Bod 14. Právo stavby a věcné břemeno ke kabelu NN na p.p.č. 54/1 a 1464 v k.ú. 
Veselov (elektropřípojka k pozemku 54/7 - p. Černý) 

 Usnesení ZM/2020/15/14: Zastupitelstvo města Žlutice souhlasí s uzavřením smlouvy SoBS 
VB_ČEZd_0035_r01v01 s ČEZ distribuce, a.s. za účelem zřízení práva stavby a věcného břemene  
ke kabelu NN na p.p.č. 54/1 a 1464 v k.ú. Veselov a pověřuje starostu města Mgr. Bc. Václava Slavíka 
jejím podpisem. 

Bod 15. Vyúčtování poskytnutých dotací v rámci Dotačního programu města Žlutice 
pro rok 2019 

Usnesení ZM/2020/15/15: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí řádné vyúčtování 
poskytnutých dotací na základě veřejnoprávních smluv pro rok 2019. 

Bod 16. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol roku 2019  

Usnesení ZM/2020/15/16: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích 
finančních kontrol roku 2019 v předloženém znění. 

Bod 17. Zápis z jednání dozorčí rady Skládka Vrbička ze dne 26. 3. 2020 

Usnesení ZM/2020/15/17: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 
dozorčí rady Skládka Vrbička, s.r.o. (IČO: 477 81 131) ze dne 26. 3. 2020. 

Bod 18. Zápisy z jednání komisí starosty  

Usnesení ZM/2020/15/18: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z 5. a 6. jednání 
Komise pro kulturu, sport a volný čas, zápis z 10. jednání Komise pro oblast sociální a bezpečnost a 
zápisy z 13. a 14. jednání Komise pro bydlení. 



Bod 19. Výběr dodavatele pro realizaci zakázky: “Nafukovací stan s příslušenstvím 
a přívěsný vozík pro Žlutice“ 

Usnesení ZM/2020/15/19: Zastupitelstvo města Žlutice vybírá, na základě doporučení komise, 
vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci zakázky „Nafukovací stan s příslušenstvím a 
přívěsný vozík pro Žlutice“ společnost GUMOTEX coating, s.r.o. IČ: 07417659 za nabídkovou cenu 
701.283,33 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. 

Bod 20. Zařazení území města Žlutice do územní působnosti MAS KRAJ ŽIVÝCH 
VOD, z.s. 

Usnesení ZM/2020/15/20: Zastupitelstvo města Žlutice na svém jednání dne 27. 4. 2020 schvaluje 
zařazení území města Žlutice do územní působnosti MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s. na období 2021 – 
2027.  
 
 
                Mgr. Bc. Václav Slavík                    Ladislav Koutný  

         starosta města                       místostarosta města 


