
 
 

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 2. března 2020 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Alena Adámková, MUDr. Hana Hnyková, Ing. Petr Keřka, Ladislav 
Koutný, Alois Minář, Tomáš Ries, Václav Slavík, cca 10 občanů 
Omluven: Miroslav Zeman 
Neomluven: Jaroslav Zeman 
Zapisovatel: Erika Šlechtová 

Program 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů 
3. Vklad dlouhodobého hmotného majetku do VSOZČ 
4. Výmaz zástavního práva k domu č. p. 37 na adrese 28. října, Žlutice - p. Zajíček 
5. Žádost o prodloužení doby k proinvestování části kupní ceny domu č. p. 37 na adrese  

28. října, Žlutice 
6. Koupě pozemku st. 974 a st. 1000 v k. ú. Žlutice (šatny a sklady na zimním stadionu) 
7. Marek Čepelák - směna pozemků k. ú. Verušice, Knínice, Radotín u Chyší 
8. Sociální bydlení - stavební úpravy objektu Obránců míru č.p. 261, Žlutice 
9. Zpráva o bezpečnostní situaci v obvodu PČR Žlutice za rok 2019 
10. Zápisy z jednání komisí starosty 
11. Aktualizace Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu města Žlutice 

Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Usnesení ZM/2020/14/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města paní MUDr. Hanu Hnykovou a pana Aloise Mináře. 

Usnesení ZM/2020/14/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého 14. zasedání 
konaného dne 2. března 2020 s tím, že do programu bude zařazen bod č. 11 Aktualizace Směrnice 
pro tvorbu a používání sociálního fondu města Žlutice. 

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

Usnesení ZM/2020/14/2: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí informace starosty města a 
připomínky zastupitelů a občanů a souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace 
měšťanského domu ve Žluticích“ z fondů EHP 2014  - 2021 z Programu Kultura. 

Bod 3. Vklad dlouhodobého hmotného majetku do VSOZČ 

Usnesení ZM/2020/14/3: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje vklad dlouhodobého hmotného 
majetku do správy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle přiložené přílohy a 
ukládá starostovi Mgr. Bc. Václavu Slavíkovi zajistit vložení vodohospodářského majetku do správy 
VSOZČ. 

Bod 4. Výmaz zástavního práva k domu č. p. 37 na adrese 28. října, Žlutice - p. 
Zajíček 



Usnesení ZM/2020/14/4: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje výmaz zástavního práva ve prospěch 
města Žlutice k bytové jednotce číslo 4 v domě na adrese Žlutice, 28. října č. p. 37 a pověřuje 
starostu města Mgr. Bc. Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. 

Bod 5. Žádost o prodloužení doby k proinvestování části kupní ceny domu č. p. 37 
na adrese 28. října, Žlutice 

Usnesení ZM/2020/14/5: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje žadatelům Štefanu Levanskému, 
Terezii Štaifové a Radku Skleničkovi prodloužení lhůty k proinvestování části kupní ceny domu č. p. 
37 na adrese 28. října, Žlutice do 30. 6. 2020 při zachování dalších podmínek uvedených v 
příslušných kupních smlouvách a pověřuje starostu města Mgr. Bc. Václava Slavíka podpisem 
dodatků příslušných kupních smluv. 

Bod 6. Koupě pozemku st. 974 a st. 1000 v k. ú. Žlutice (šatny a sklady na zimním 
stadionu) 

Usnesení ZM/2020/14/6a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje koupi pozemku p. č. st. 974 a st. 
1000 v k. ú. Žlutice vč. na nich stojících staveb za cenu ve výši 350 000,- Kč a pověřuje starostu 
města Mgr. Bc. Václava Slavíka k podpisu příslušných kupních smluv.  
Usnesení ZM/2020/14/6b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020/ZM 
ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. 

Bod 7. Marek Čepelák - směna pozemků k.ú. Verušice, Knínice, Radotín u Chyší 

Usnesení ZM/2020/14/7: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví 
města Žlutice zapsaných na: 
LV 382 v k.ú. Radotín u Chyší   
p.p.č.  výměra (m2) Druh pozemku  
187/5  61190  orná půda  
187/9  6042  orná půda  
200/2  717  trvalý travní porost  
283/1  76733  orná půda  
461/2  28902  orná půda  
664  30985  trvalý travní porost  
za pozemky ve vlastnictví pana Marka Čepeláka zapsané na: 
LV č. 425 k.ú. Verušice   
p.p.č.  výměra (m2) Druh pozemku  
686/15  478  ostatní plocha neplodná půda 
686/16  258  ostatní plocha neplodná půda 
686/17  414  ostatní plocha neplodná půda 
686/18  220  ostatní plocha neplodná půda 
701/1  5 577  lesní pozemek  
702  583  ostatní plocha neplodná půda 
707/1  865  lesní pozemek  
713  174  ostatní plocha neplodná půda 
714/1  1 453  trvalý travní porost  
723/1  908  ostatní plocha neplodná půda 
724/1  478  trvalý travní porost  
724/21  68  trvalý travní porost  
725/2  187  ostatní plocha neplodná půda 
734/1  20 275  trvalý travní porost  
748/2  1 309  lesní pozemek  



748/14  57  ostatní plocha neplodná půda 
749/1  300  ostatní plocha neplodná půda 
755/1  81 481  trvalý travní porost  
755/3  1 135  lesní pozemek  
755/4  287  lesní pozemek  
755/17  119  trvalý travní porost  
1182/4  142  ostatní plocha neplodná půda 
LV č. 83 k.ú. Knínice   
p.p.č.  výměra (m2) Druh pozemku  
118/1  30 827  trvalý travní porost  
118/7  2 471  trvalý travní porost  
109/1  5 688  trvalý travní porost  
109/2  3 687  trvalý travní porost  
109/3  9 981  trvalý travní porost  
109/4  6 597  trvalý travní porost  
110  9 083  trvalý travní porost  
516/8  81  trvalý travní porost  
105/2  400  trvalý travní porost  
107  4513  zahrada  
122  3074  zahrada  
85/2  40  zahrada  
531  366  ostatní plocha neplodná půda 
79/2  47  ostatní plocha neplodná půda 
126  5 648  trvalý travní porost  
s tím, že náklady související se směnou budou hrazeny rovným dílem. 

Bod č. 8 Sociální bydlení - stavební úpravy objektu Obránců míru č. p. 261, Žlutice 

Usnesení ZM/2020/14/8: Zastupitelstvo města Žlutice vybírá, na základě doporučení výběrové 
komise, vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Sociální bydlení - stavební úpravy objektu 
Obránců míru č. p. 261, Žlutice“ společnost STASKO plus, spol. s r.o., IČ: 14707551 za nabídkovou 
cenu 12.525.775,22 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.    

Bod 9. Zpráva o bezpečnostní situaci v obvodu PČR Žlutice za rok 2019 

Usnesení ZM/2020/14/9: : Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní 
situaci v obvodu PČR Žlutice za rok 2019. 

Bod 10. Zápisy z jednání komisí starosty  

Usnesení ZM/2020/14/10: Zastupitelstvo města Žlutice bere na vědomí zápis z 6. jednání Komise 
pro památky, zápis z 11. jednání Komise pro investice a rozvoj a zápis z 12. jednání Komise pro 
bydlení. 

Bod 11. Aktualizace Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu města 
Žlutice 

Usnesení ZM/2020/14/11: Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici 2/2020 pro tvorbu a používání 
sociálního fondu města Žlutice s účinností od 1. 4. 2020. 

              Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                    Ladislav Koutný v. r. 
         starosta města                         místostarosta města 


