
 
 
 

 
 

Program 20. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 14. září 2015 od 18 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Výběr zhotovitele stavby „Střelská stezka – úsek Mostec – Mostecká cesta“ 
2. Souhlasy pro obchodní společnosti a příspěvkové organizace 
3. Žádost o prodloužení čerpání úvěru na akci „Žlutický ovál“ 
4. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení budovy DPS Žlutice“ 
5. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení technických služeb Žlutice“ 
6. Pachty hospodářských pozemků 
7. Pronájem městského bytu číslo 1 v domě Poděbradova 415 
8. Žádost o prodloužení uzavírky místní komunikace 
9. Zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Protivec u Žlutic 
10. Žádost o zřízení nových autobusových spojů do Verušic a ke hřbitovu 

 



 
 

 
 

Usnesení z 20. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 14. září 2015 od 18 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní A. Minář, J. Voglová a J. Zeman 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Výběr zhotovitele stavby „Střelská stezka – úsek Mostec – Mostecká cesta“ 
 
Usnesení RM/2015/20/1: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení nabídek, vybírá jako 
zhotovitele veřejné zakázky „Střelská stezka – úsek Mostec – Mostecká cesta“ společnost 
KV Realinvest (IČ 29113903), jehož nabídka na zhotovení díla za cenu ve výši 1 588 439,02 Kč bez 
DPH byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
všech příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 1) 
 
Bod 2. Souhlasy pro obchodní společnosti a příspěvkové organizace 
 
Usnesení RM/2015/20/2a: Rada města Žlutice schvaluje čerpání příspěvků na hospodaření 
v městských lesích poskytované pro rok 2016 z rozpočtu Karlovarského kraje a dalších veřejných 
rozpočtů a dále schvaluje, aby tyto příspěvky čerpala společnost Lesy Žlutice (IČO 26364336) jako 
nájemce lesních pozemků ve vlastnictví města a pověřuje společnost Lesy Žlutice dalším jednáním 
v této věci a podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/20/2b: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) schvaluje zpracování realizační projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na 
stavbu části lesní cesty „U Křivé borovice – Mlyňany“ a pověřuje jednatele společnosti Václava 
Konopíka dalším jednáním v této věci a podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/20/2c: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) bere na vědomí informaci o dotačním titulu na přírodní lesní hřiště a pověřuje 
jednatele společnosti Václava Konopíka dalším jednáním v této věci. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Usnesení RM/2015/20/2d: Rada města Žlutice ve funkci zřizovatele organizace DPS Žlutice (IČ 
70891079) schvaluje nákup užitkového automobilu a pověřuje ředitelku společnosti Veroniku 
Janíčkovou dalším jednáním v této věci a podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Žádost o prodloužení čerpání úvěru na akci „Žlutický ovál“ 
 
Usnesení RM/2015/20/3: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o prodloužení čerpání úvěru 
na financování projektu „Žlutický ovál“ do 31. 10. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 



Bod 4. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení budovy DPS Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2015/20/4: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o dílo se společností 
morez stavební (IČ 29115850) na realizaci projektu „Zateplení budovy DPS Žlutice“ a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Dodatek smlouvy o dílo na akci „Zateplení technických služeb Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2015/20/5: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o dílo se společností 
morez stavební (IČ 29115850) na realizaci projektu „Zateplení technických služeb Žlutice“ a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/20/6a: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3976/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 250 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu RM a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/20/6b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3759/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 70 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní EO a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/20/6c: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3770/2 v k. ú. 
Žlutice o výměře 50 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní EK a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/20/6d: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní IH a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3976/1 v k. ú. Žlutice o výměře 1150 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/20/6e: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana MS a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 226/5 a 226/6 v k. ú. Žlutice 
o celkové výměře 283 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Pronájem městského bytu číslo 1 v domě Poděbradova 415 
 
Usnesení RM/2015/20/7: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost příspěvkové organizace 
Základní a základní umělecká škola Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě 
Žlutice, Poděbradova č. p. 415 panu JP na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího 
prodloužení za měsíční základní nájemné ve výši 847 Kč a za dalších podmínek v souladu se 
Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost o prodloužení uzavírky místní komunikace 
 
Usnesení RM/2015/20/8: Rada města Žlutice schvaluje žádost pana TR o prodloužení úplné uzavírky 
místní komunikace Smetanova do 7.10.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 



 
Bod 9. Zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Protivec u Žlutic 
 
Usnesení RM/2015/20/9: Rada města Žlutice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se společností 
ČEZ Distribuce (IČ 24729035) pro realizaci stavby „Protivec, č. e. 4, p. Marta Volfová – vedení NN“ a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Žádost o zřízení nových autobusových spojů do Verušic a ke hřbitovu 
 
Usnesení RM/2015/20/10: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost občanů o zajištění veřejné 
dopravy, schvaluje podání žádosti o změnu jízdního řádu linky 421331 Žlutice – Bochov – Karlovy 
Vary a pověřuje tajemníka MÚ Žlutice Ondřeje Fáberu dalším jednáním v této věci. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


