
 
 

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 25. května 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 10 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. Prodej pozemků pod trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
4. Návrh smlouvy o provozování sběrného dvora a mobilního zařízení pro sběr separovaných 

odpadů s organizací Technické služby Žlutice, s.r.o. 
5. Návrh smlouvy o odvozu směsného komunálního odpadu s organizací Technické služby 

Žlutice, s.r.o. 
6. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2019 
7. Rozpočtové opatření č. 6/2020/ZM 
8. Oprava chodníku Pod Strání 
9. Realizace zakázky: „Parkovací stání v ulici Vítězná“ 
10. Výroční zpráva za rok 2019 - Skládka Vrbička s.r.o. 
11. Zápisy z jednání komisí starosty 

 

Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Usnesení ZM/2020/16/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města pana Ladislava Koutného a pana Tomáše Riese. 

Usnesení ZM/2020/16/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 16. zasedání 
konaného dne 25. května 2020 s tím, že do programu bude zařazen bod Souhlas zřizovatele 
s uzavřením mateřské školy v době hlavních prázdnin, bod Výběr a schválení nabídky  
na poskytnutí úvěru na investiční akce“ Sběrný dvůr“ a „Bydlení na zámku“, upřesnění názvu 
původního bodu č. 8, který zní: Oprava chodníku v ulici Pod Strání - 1. etapa, bod Rozpočtové 
opatření č. 6/2020/ZM bude zařazen za bod realizace zakázky: Parkovací stání v ulici Vítězná“. 
Ostatní body budou přečíslovány. 

Program 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
3. Souhlas zřizovatele s uzavřením Mateřské školy Žlutice v době hlavních prázdnin 



4. Prodej pozemků pod trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
5. Návrh smlouvy o provozování sběrného dvora a mobilního zařízení pro sběr separovaných 

odpadů s organizací Technické služby Žlutice, s.r.o. 
6. Návrh smlouvy o odvozu směsného komunálního odpadu s organizací Technické služby 

Žlutice, s.r.o. 
7. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2019 
8. Výběr a schválení nabídky na poskytnutí úvěru na investiční akce“ Sběrný dvůr“ a 

„Bydlení na zámku“ 
9. Oprava chodníku v ulici Pod Strání - 1. etapa 
10. Realizace zakázky: „Parkovací stání v ulici Vítězná“ 
11. Rozpočtové opatření č. 6/2020/ZM 
12. Výroční zpráva za rok 2019 - Skládka Vrbička s.r.o. 
13. Zápisy z jednání komisí starosty 

 

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

Usnesení ZM/2020/16/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města o 
havarijním stavu Kokořovského dvora, informaci o podpoře podnikatelů ve městě a připomínky 
zastupitelů a občanů a souhlasí s podáním žádosti spolku Žlutice 2000 do Programu Nadace Via - 
kaple Verušice.  

Bod 3. Souhlas zřizovatele s uzavřením Mateřské školy Žlutice v době hlavních 
prázdnin 

Usnesení ZM/2020/16/3: Zastupitelstvo města Žlutice ve funkci zřizovatele souhlasí s uzavřením 
Mateřské školy Žlutice v době od 13. 7. do 7. 8. 2020. 

Bod 4. Prodej pozemků pod trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Usnesení ZM/2020/16/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje prodej pozemků p.p.č. st. 69  
v k.ú. Veselov za cenu 70 Kč/m2, st. 120 v k.ú. Protivec u Žlutic za cenu 70 Kč/m2 a st. 519 v k.ú. 
Žlutice za cenu 120 Kč/m2 a náklady související s převodem nemovitosti a za dalších podmínek 
stanovených v návrhu kupní smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu města 
Žlutice Mgr. Bc. Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy.  

Bod 5. Návrh smlouvy o provozování sběrného dvora a mobilního zařízení pro sběr 
separovaných odpadů s organizací Technické služby Žlutice, s.r.o.    

Usnesení ZM/2020/16/5: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje návrh smlouvy o provozování 
sběrného dvora a mobilního zařízení pro sběr separovaných odpadů s platností od 1. 6. 2020  
v předloženém znění. 

Bod 6. Návrh smlouvy o odvozu směsného komunálního odpadu s organizací 
Technické služby Žlutice, s.r.o. 

Usnesení ZM/2020/16/6: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje návrh smlouvy o odvozu směsného 
komunálního odpadu s platností od 1. 6. 2020 v předloženém znění. 

Bod 7. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2019 

Usnesení ZM/2020/16/7: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje bez výhrad Závěrečný účet Města 
Žlutice za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2019  



v předloženém znění. 

 
Bod 8. Výběr a schválení nabídky na poskytnutí úvěru na investiční akce „Sběrný 
dvůr“ a „Bydlení na zámku“ 
Usnesení ZM/2020/16/8: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje financování investičních akcí města 
Žlutice „Sběrný dvůr Žlutice“ a „Bydlení na zámku“ úvěrem ve výši 19 852 tis. Kč. Zastupitelstvo 
vybralo nabídku Československé obchodní banky a. s. a pověřuje starostu města Žlutice Mgr. Bc. 
Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy. 

Bod 9. Oprava chodníku v ulici Pod Strání - 1. etapa 

Usnesení ZM/2020/16/9: Zastupitelstvo města Žlutice vybírá na základě doporučení správy majetku 
a investic města Žlutice uchazeče Technické služby Žlutice, s.r.o., IČ: 26347865 k realizaci díla 
„Oprava chodníku v ulici Pod Strání - 1. etapa“ za nabídkovou cenu 794.366,- Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o dílo.   

Bod 10. Realizace zakázky: „Parkovací stání v ulici Vítězná“ 

Usnesení ZM/2020/16/10: Zastupitelstvo města Žlutice vybírá na základě doporučení správy 
majetku a investic města Žlutice uchazeče Technické služby Žlutice, s.r.o., IČ: 26347865 k realizaci 
díla „Parkovací stání v ulici Vítězná“ za nabídkovou cenu 743.769,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo.      

Bod 11. Rozpočtové opatření č. 6/2020/ZM 

Usnesení ZM/2020/16/11: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020/ZM 
ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. 

Bod 12. Výroční zpráva za rok 2019 - Skládka Vrbička s.r.o. 

Usnesení ZM/2020/16/12: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019 
organizace Skládka Vrbička s.r.o. (IČO: 477 81 13). 

Bod 13. Zápisy z jednání komisí starosty  

Usnesení ZM/2020/16/13: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z 15. jednání Komise 
pro bydlení. 

 
 
 
                Mgr. Bc. Václav Slavík                    Ladislav Koutný  

         starosta města                       místostarosta města 


