
 

 
 

Program 34. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 2. května 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 29. 3. 2016 
2. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 19. 4. 2016 
3. Pachty městských hospodářských pozemků 
4. Pronájem areálu fotbalového hřiště Žlutice 
5. Pronájem areálu koupaliště Žlutice 
6. Nabídka na preventivní údržbu sloupu Nejsvětější Trojice 
7. Návrh investic do táborové základny Ratiboř v roce 2016 
8. Návrh uzavření mateřské školy po dobu letních prázdnin 
9. Nabídka na projektovou dokumentaci osvětlení lapidária muzea 
10. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Lesní cesta Mlyňanská“ 
11. Žádost o dar na pořádání dětského dne v Semtěši 
12. Nabídka na dodávku technologie na třídění štěpky 

 



 
 

Usnesení z 34. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 2. května 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. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 29. 3. 2016 
 
Usnesení RM/2016/34/1: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci 
městské památkové zóny Rady města Žlutice ze dne 29. 3. 2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 19. 4. 2016 
 
Usnesení RM/2016/34/2a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 19. 4. 2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/2b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města ke dni 31. 3. 2016. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/2c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 2 v domě Žlutice, Hradební č. p. 296 paní ZK na 
dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve výši 
1 588 Kč, za podmínky vyklizení a předání stávajícího pronajatého městského bytu a za dalších 
podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/2d: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 4 v domě Žlutice, Hradební č. p. 296 paní 
DO na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 2 128 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/2e: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 4 v domě Žlutice, Smetanova č. p. 6 paní 
KS na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 2 041 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/2f: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a neschvaluje ostatní doručené žádosti o pronájem městských bytů a městských 
nebytových prostor. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 



Bod 3. Pachty městských hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2016/34/3a: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 4456 v k. ú. 
Žlutice o výměře 42 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní MH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/3b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 107/4 v k. ú. 
Žlutice o výměře 700 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu JCH a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/3c: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 212/2 v k. ú. 
Žlutice o výměře 96 m2 a pacht části pozemku st. 170 v k. ú. Žlutice o výměře 40 m2 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/2016/34/3d: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 4456 v k. ú. 
Žlutice o výměře 155 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/2016/34/3e: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. 
Žlutice o výměře 275 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu VO a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/3f: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 229/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 88 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní VR a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/3g: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3291/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 300 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní DV a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/34/3h: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 125/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 200 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní MV a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 4. Pronájem areálu fotbalového hřiště Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/34/4: Rada města Žlutice schvaluje pronájem souboru nemovitostí v areálu 
fotbalového hřiště Žlutice společnosti Technické služby Žlutice (IČ 26347865) za roční nájemné 
30 000 Kč na dobu neurčitou v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzorové nájemní smlouvě. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 



Bod 5. Pronájem areálu koupaliště Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/34/5: Rada města Žlutice schvaluje pronájem souboru nemovitostí v areálu 
koupaliště Dolánka Žlutice společnosti Technické služby Žlutice (IČ 26347865) za roční nájemné 
10 000 Kč na dobu neurčitou v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzorové nájemní smlouvě. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Nabídka na preventivní údržbu sloupu Nejsvětější Trojice 
 
Usnesení RM/2016/34/6: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Václava Štochla (IČ 69932999) 
na provedení preventivní údržby sloupu Nejsvětější Trojice za cenu ve výši 98 100 Kč bez DPH a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Návrh investic do táborové základny Ratiboř v roce 2016 
 
Usnesení RM/2016/34/7: Rada města Žlutice schvaluje plán investic do táborové základny Ratiboř 
v rozsahu podle návrhu spolku Ratibořští. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Návrh uzavření mateřské školy po dobu letních prázdnin 
 
Usnesení RM/2016/34/8: Rada města Žlutice schvaluje návrh na uzavření Mateřské školy Žlutice 
v období letních prázdnin od 18. 7. 2016 do 12. 8. 2016 za podmínky včasného a dostatečného 
informování zákonných zástupců žáků školy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Nabídka na projektovou dokumentaci osvětlení lapidária muzea 
 
Usnesení RM/2016/34/9: Rada města Žlutice neschvaluje nabídku společnosti „Etna“ (IČ 45309621) 
na zpracování dokumentace pro provedení stavby osvětlení podzemního lapidária muzea ve 
Žluticích. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Lesní cesta Mlyňanská“ 
 
Usnesení RM/2016/34/10: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky "Lesní cesta Mlyňanská“ společnost VIDEST (IČ 
27995771), jehož nabídka na zhotovení díla za cenu ve výši 3 586 396,30 Kč bez DPH byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější s tím, že akce bude realizována pouze v případě získání dotace 
z Programu rozvoje venkova, a pověřuje jednatele společnosti Lesy Žlutice Václava Konopíka 
podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Žádost o dar na pořádání dětského dne v Semtěši 
 
Usnesení RM/2016/34/11: Rada města Žlutice schvaluje poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč pro pana 
Jaroslava Sajdla na pořádání dětského dne v Semtěši v roce 2016 a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušné darovací smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Nabídka na dodávku technologie na třídění štěpky 
 
Usnesení RM/2016/34/12: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Verner Golem (IČ 
02605589) na dodávku, montáž a uvedení do provozu technologie na třídění štěpky v městské 
teplárně za cenu ve výši 448 620 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 



příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


