
 

 
 

Program 30. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 15. února 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Městský dotační program 2016 
2. Žádost o poskytnutí daru pro nadační fond Gaudeamus 
3. Dodatek smlouvy o svozu tříděného odpadu 
4. Žádost o souhlas se stavbou ohradní zdi 
5. Pachty městských hospodářských pozemků 
6. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 1. 2. 2016 
7. Pronájmy městských bytů 
8. Soulad projektu BAROKafé se strategickým plánem sociálního začleňování 

 



 
 

Usnesení z 30. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 15. února 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní A. Minář a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Městský dotační program 2016 
 
Usnesení RM/2016/30/1: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení žádostí městského 
dotačního programu pro rok 2016 a schvaluje poskytnutí jednotlivých dotací z rozpočtu města 
podle přiloženého návrhu (upravený návrh Komise pro spolkovou činnost Rady města Žlutice). 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Žádost o poskytnutí daru pro nadační fond Gaudeamus 
 
Usnesení RM/2016/30/2: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost nadačního fondu Gaudeamus 
(IČ 25228633), schvaluje poskytnutí daru ve výši 1000 Kč na pořádání dějepisné soutěže studentů 
gymnázií a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Dodatek smlouvy o svozu tříděného odpadu 
 
Usnesení RM/2016/30/3: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 7 smlouvy o dílo uzavřené se 
společností Becker Bohemia (IČ 61776572) o převzetí, přepravě a zpracování tříděných složek 
komunálního odpadu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem dodatku smlouvy ve 
znění podle předloženého návrhu (navýšení podnikatelské odměny v kontextu inflace). (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Žádost o souhlas se stavbou ohradní zdi 
 
Usnesení RM/2016/30/4: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana TR a postupuje žádost 
k vyjádření Komisi pro regeneraci městské památkové zóny Rady města Žlutice. (PRO: 4, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Pachty městských hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2016/30/5a: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 200 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní EJ a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/30/5b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 120 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní ŠV a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL 



SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/30/5c: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní MH a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 4456 v k. ú. Žlutice o 
výměře 42 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/30/5d: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana VO a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. Žlutice o 
výměře 275 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/30/5e: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní MV a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Žlutice o 
výměře 200 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 1. 2. 2016 
 
Usnesení RM/2016/30/6: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 1. 2. 2016. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 7. Pronájmy městských bytů 
 
Usnesení RM/2016/30/7a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 3 v domě Žlutice, Smetanova č. p. 6 paní 
JD na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve 
výši 2 301 Kč, za podmínky vyklizení a předání současně užívaného městského bytu a za dalších 
podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. (PRO: 4, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/30/7b: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 panu 
LP na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve 
výši 1 895 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Soulad projektu BAROKafé se strategickým plánem sociálního začleňování 
 
Usnesení RM/2016/30/8: Rada města Žlutice potvrzuje soulad projektu BAROKafé společnosti 
Kavárna U muzea (IČ 04457714) se Strategickým plánem sociálního začleňování Žluticko 2016 – 
2018 a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem potvrzení ve znění podle přiloženého 
dokumentu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


