
 

 
 

Program 32. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 21. března 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Pronájem areálu fotbalového hřiště Žlutice 
2. Pronájem areálu koupaliště Žlutice 
3. Nabídka na převod dat a provozování městského geoportálu 
4. Pachty městských hospodářských pozemků 
5. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 17. 3. 2016 
6. Nabídky na podklady pro snížení energetické náročnosti bazénu a fotbalových kabin 
7. Dodatek mandátní smlouvy o zajištění energetických služeb 
8. Nabídky na zhotovení fasády na domě Velké náměstí č. p. 144 
9. Nabídky na zhotovení fasády na domě Velké náměstí č. p. 145 
10. Veřejnoprávní smlouva o přijetí dotace na financování DPS Žlutice 
11. Žádost Českého rybářského svazu Žlutice o finanční dar 
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost TJ Sokol Žlutice 
13. Soulad projektu Café Valeč se strategickým plánem sociálního začleňování 

 



 
 

Usnesení z 32. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 21. března 2016 od 17 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. Pronájem areálu fotbalového hřiště Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/32/1a: Rada města Žlutice schvaluje žádost o předčasné ukončení nájemní 
smlouvy na areál fotbalového hřiště Žlutice ke dni 30.4.2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/32/1b: Rada města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu souboru 
nemovitostí v areálu fotbalového hřiště Žlutice od 1. 5. 2016 v rozsahu a za podmínek stanovených 
ve vzorové nájemní smlouvě. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Pronájem areálu koupaliště Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/32/2: Rada města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru pronájmu souboru 
nemovitostí v areálu koupaliště Dolánka Žlutice v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzorové 
nájemní smlouvě. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Nabídka na převod dat a provozování městského geoportálu 
 
Usnesení RM/2016/32/3: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Geodata (IČ 25239970) 
na převod dat a provozování městského geoportálu a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Pachty městských hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2016/32/4a: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana JCH a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 107/4 v k. ú. Žlutice o 
výměře 700 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/32/4b: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní RK a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku st. 170 v k. ú. Žlutice o výměře 40 m2 a část 
pozemku p. č. 212/2 v k. ú. Žlutice o výměře 96 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/32/4c: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní VR a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 229/1 v k. ú. Žlutice o výměře 88 m2 za 
roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/32/4d: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní DV a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3291/1 v k. ú. Žlutice o výměře 300 m2 



za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 17. 3. 2016 
 
Usnesení RM/2016/32/5a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 17. 3. 2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/32/5b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města ke dni 29. 2. 2016. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Nabídky na podklady pro snížení energetické náročnosti bazénu a fotbalových kabin 
 
Usnesení RM/2016/32/6: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Energomex 
(IČ 29042577) na zpracování energetického posudku budovy, energetického štítku obálky budovy a 
průkazu energetické náročnosti budovy pro objekty plavecké učebny a kabin na fotbalovém hřišti 
ve Žluticích a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Dodatek mandátní smlouvy o zajištění energetických služeb 
 
Usnesení RM/2016/32/7: Rada města Žlutice schvaluje mandátní smlouvu o zajištění energetických 
služeb s panem Jiřím Jirglem (IČ 49189182) ve znění podle předloženého návrhu a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušného smluvního dokumentu. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Nabídky na zhotovení fasády na domě Velké náměstí č. p. 144 
 
Usnesení RM/2016/32/8: Rada města Žlutice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky "Zhotovení 
nové venkovní omítky v průčelí domu č. p. 144 ve Žluticích“ uchazeče Milan Kadera (IČ 11365218), 
jehož nabídka na zhotovení díla za cenu ve výši 1 137 089 Kč včetně DPH byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 
5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Nabídky na zhotovení fasády na domě Velké náměstí č. p. 145 
 
Usnesení RM/2016/32/9: Rada města Žlutice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky "Zhotovení 
nové venkovní omítky v průčelí domu č. p. 145 ve Žluticích“ uchazeče Milan Kadera (IČ 11365218), 
jehož nabídka na zhotovení díla za cenu ve výši 671 684 Kč včetně DPH byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 
5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Veřejnoprávní smlouva o přijetí dotace na financování DPS Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/32/10: Rada města Žlutice schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 
859 600 Kč na zajištění sociálních služeb v roce 2016 pro organizaci DPS Žlutice z rozpočtu 
Karlovarského kraje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné veřejnoprávní 
smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 



Bod 11. Žádost Českého rybářského svazu Žlutice o finanční dar 
 
Usnesení RM/2016/32/11: Rada města Žlutice schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč pro 
pobočný spolek Český rybářský svaz, místní organizace Žlutice (IČ 18229638) na pouzdro k výročí 70 
let rybářské organizace s tím, že doporučuje do budoucna využívat dotační program města, a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné darovací smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost TJ Sokol Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/32/12: Rada města Žlutice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro 
spolek TJ Sokol Žlutice (IČ 18229875) na činnost v 1. čtvrtletí 2016 a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Soulad projektu Café Valeč se strategickým plánem sociálního začleňování 
 
Usnesení RM/2016/32/13: Rada města Žlutice potvrzuje soulad projektu Restaurant & café v barokní 
Valči 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: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


