
 
 
 

 
 

Program 15. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 25. května 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Odpisový plán zařízení DPS Žlutice 
2. Rozpočtové opatření organizace DPS Žlutice 1/2015 
3. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ Žlutice za rok 2014 
4. Souhlas s průběhem veřejné zakázky ZŠ a ZUŠ Žlutice 
5. Zápis z jednání komise pro bydlení dne 21.5.2015 
6. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 30.4.2015 
7. Žádost paní JW o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
8. Žádost paní ON o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
9. Žádost paní PS o pronájem městského bytu 
10. Pachty hospodářských pozemků 
11. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 

 



 
 

 
 

Usnesení z 15. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 25. května 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta K. Kroutil, radní A. Minář, J. Voglová a J. Zeman 
Hosté: P. Keřka, T. Ries, J. Štěrba a L. Chlupová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Odpisový plán zařízení DPS Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/15/1: Rada města Žlutice ve funkci zástupce zřizovatele příspěvkové organizace 
DPS Žlutice schvaluje odpisový plán nově pořízené pračky se sušičkou ve znění podle předloženého 
návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Rozpočtové opatření organizace DPS Žlutice 1/2015 
 
Usnesení RM/2015/15/2: Rada města Žlutice ve funkci zástupce zřizovatele příspěvkové organizace 
DPS Žlutice schvaluje rozpočtové opatření 1/2015 ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Návrh rozdělení hospodářského výsledku MŠ Žlutice za rok 2014 
 
Usnesení RM/2015/15/3: Rada města Žlutice ve funkci zástupce zřizovatele příspěvkové organizace 
Mateřská škola Žlutice schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve znění 
podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Souhlas s průběhem veřejné zakázky ZŠ a ZUŠ Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/15/4: Rada města Žlutice ve funkci zástupce zřizovatele příspěvkové organizace 
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice schvaluje průběh a výsledek veřejné zakázky 
„Inovace učebny chemie a fyziky ZŠ a ZUŠ Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Zápis z jednání komise pro bydlení dne 21.5.2015 
 
Usnesení RM/2015/15/5: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice dne 21.5.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 30.4.2015 
 
Usnesení RM/2015/15/6: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam dlužníků nájemného za užívání 
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města ke dni 30.4.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Žádost paní JW o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
 
Usnesení RM/2015/15/7: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní JW a schvaluje předčasné 



ukončení nájemní smlouvy k městskému bytu číslo 3 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 318 ke dni 30. 
6. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost paní ON o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
 
Usnesení RM/2015/15/8: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní ON a schvaluje předčasné 
ukončení nájemní smlouvy k městskému bytu číslo 2 v domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 156 ke dni 
31. 5. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Žádost paní PS o pronájem městského bytu 
 
Usnesení RM/2015/15/9: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a neschvaluje žádost paní PS o pronájem městského bytu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 10. Pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/15/10a: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 o výměře 
237 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu AS a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 o výměře 
314 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní DT a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10c: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3771/1 o výměře 
211 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu FŠ a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10d: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 o výměře 
120 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní HK a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10e: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3771/1 o výměře 
140 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu JR a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10f: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3771/1 o výměře 
150 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní JV a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10g: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3771/1 o výměře 
177 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu JB a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 



Usnesení RM/2015/15/10h: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3771/1 o výměře 
180 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu JŘ a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10i: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3286/3 o výměře 
275 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní LF a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10j: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 o výměře 
200 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní MD a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10k: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 o výměře 
475 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu MB a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10l: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 o výměře 
340 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní MA a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10m: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 103/1 o výměře 
150 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu MH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10n: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 o výměře 
314 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní RK a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10o: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3770/2 o výměře 
366 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní VB a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10p: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 o výměře 
150 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu VA a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/10q: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 o výměře 
167 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní VS a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 11. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 



 
Usnesení RM/2015/15/11a: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní EV a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3770/2 v k. ú. Žlutice o 
výměře 50 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/11b: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana JŠ a neschvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou pozemek p. č. 220 v k. ú. Mostec o výměře 
13 573 m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/11c: 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 319 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/15/11d: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana RM a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3976/1 v k. ú. Žlutice o 
výměře 250 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Karel Kroutil v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


