
 
 
 

 
 

Program 10. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 16. března 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání sociální komise dne 4. 3. 2015 
2. Zapojení do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
3. Změny složení orgánů městských společností 
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
5. Dodatek smlouvy na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce Malého náměstí ve Žluticích“ 
6. Pachty hospodářských pozemků 
7. Žádost o pacht části pozemku p. č. 212/2 v k. ú. Žlutice 
8. Žádost o pacht části pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice 
9. Žádost o pacht části pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. Žlutice 
10. Žádost o předčasné ukončení nájemní smlouvy k bytu Poděbradova 415/1 

 



 
 

 
 

Usnesení z 10. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 16. března 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta K. Kroutil, radní A. Minář, J. Voglová a J. Zeman 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Zápis z jednání sociální komise dne 4. 3. 2015 
 
Usnesení RM/2015/10/1: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise Rady 
města Žlutice dne 4. 3. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Zapojení do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 
 
Usnesení RM/2015/10/2: Rada města Žlutice doporučuje Zastupitelstvu města Žlutice schválit 
zapojení města do společného regionálního koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Změny složení orgánů městských společností 
 
Usnesení RM/2015/10/3a: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) odvolává pana Petra Businského, pana Hynka Týmla a pana Vladislava Syrovátku 
z funkce člena dozorčí rady společnosti a jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti pana 
Karla Kroutila, pana Václava Veverku a pana Tomáše Vojíka a ukládá jednateli společnosti zajistit 
provedení zápisu o změnách ve složení orgánů společnosti ve veřejném rejstříku a dalších 
registrech. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/10/3b: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) odvolává paní Evu Adamčíkovou, pana Jiřího Maška, pana Jaroslava Nováka a 
pana Libora Janíčka z funkce člena dozorčí rady společnosti a jmenuje do funkce člena dozorčí rady 
společnosti pana Petra Keřku, pana Aloise Mináře, pana Luboše Pilného, a pana Tomáše Riese a 
ukládá jednatelce společnosti zajistit provedení zápisu o změnách ve složení orgánů společnosti 
ve veřejném rejstříku a dalších registrech. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/10/3c: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Žlutická 
teplárenská (IČ 26341107) odvolává paní Miloslavu Hlaváčkovou z funkce členky dozorčí rady 
společnosti a jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Václava Bradáče a ukládá 
představenstvu společnosti zajistit provedení zápisu o změnách ve složení orgánů společnosti 
ve veřejném rejstříku a dalších registrech. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
 
Usnesení RM/2015/10/4: Rada města Žlutice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (IČ 70891168) na zajištění sociálních služeb v roce 2015 ve 
výši 1 000 000 Kč (provozní dotace pro DPS Žlutice) a pověřuje starostu města Václava Slavíka 



podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Dodatek smlouvy na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce Malého náměstí ve 
Žluticích“ 
 
Usnesení RM/2015/10/5: Rada města Žlutice schvaluje uzavření dodatku číslo 1 smlouvy o dílo se 
společností Pontika (IČ 26342669) na realizaci projektové dokumentace akce „Rekonstrukce 
Malého náměstí ve Žluticích“ a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve 
znění podle předloženého návrhu (navýšení smluvní ceny o vícepráce v hodnotě 39 000 Kč bez 
DPH). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 6. Pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/10/6a: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 o výměře 
240 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní MP a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/10/6b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 26/2 o výměře 
495 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu DR a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/10/6c: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3291/1 o výměře 
310 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní AK a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/10/6d: Rada města Žlutice schvaluje pacht pozemku p. č. 104/1 o výměře 70 506 
m2 v k. ú. Mlyňany na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2 společnosti Stará 
Louka (IČ 26334046) a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní 
smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Žádost o pacht části pozemku p. č. 212/2 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/10/7: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní PB a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 212/2 v k. ú. Žlutice o výměře 40 m2 za 
roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost o pacht části pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/10/8: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana JB a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice o výměře 150 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Žádost o pacht části pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/10/9: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní IR a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. Žlutice o výměře 250 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



Bod 10. Žádost o předčasné ukončení nájemní smlouvy k bytu 1 v domě Poděbradova č. p. 415 
 
Usnesení RM/2015/10/10: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní ZJ a schvaluje předčasné 
ukončení nájemní smlouvy k městskému bytu číslo 1 v domě Žlutice, Poděbradova č. p. 415 ke dni 
31. 3. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík      Karel Kroutil 
 starosta města      místostarosta města 


