
 

 
 

Program 45. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 14. listopadu 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Bydlení na zámku“ 
2. Nabídka na projekční práce „Fasády a okna domu Velké náměstí 156“ 
3. Pronájem části pozemku p. č. 603/17 v k. ú. Knínice u Žlutic 
4. Ukončení pronájmu bytu číslo 3 v domě Nádražní 318 
5. Zápis z jednání komise pro rozvoj a nakládání s majetkem města ze dne 31. 10. 2016 
6. Provozní poplatek za občanské sňateční obřady 
7. Bezúplatný převod radiostanice do vlastnictví města 
8. Dodatek veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace pro DPS Žlutice 
9. Žádosti o dotace z programu regenerace městských památkových zón 
10. Žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na restaurování obrazu 
11. Objednávka dopravy na divadelní přehlídku 
12. Odměny ředitelům městských příspěvkových organizací 
13. Žádost o úpravu složek platu ředitele Základní školy a základní umělecké školy Žlutice 
14. Žádost o proplacení nákladů na pořízení a instalaci vodoměru 
15. Upuštění od exekucí nezletilých dlužníků místních poplatků 
16. Nabídka na zmapování brownfieldů na území města 
17. Ředitelské volno v Základní škole a základní umělecké škole Žlutice 



 
 

Usnesení ze 45. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 14. listopadu 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. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Bydlení na zámku“ 
 
Usnesení RM/2016/45/1: Rada města Žlutice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky „Bydlení na 
zámku“ – projektová dokumentace uchazeče Atelier Soukup Opl Švehla (IČ 25229869), jehož 
nabídka na zhotovení díla za cenu ve výši 445 100 Kč bez DPH byla vyhodnocena jako nejvhodnější, 
a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle předloženého 
návrhu a dalších příslušných dokumentů. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Nabídka na projekční práce „Fasády a okna domu Velké náměstí 156“ 
 
Usnesení RM/2016/45/2: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Atelier Soukup Opl 
Švehla (IČ 25229869) na zpracování projektové dokumentace „Fasády a okna domu Velké náměstí 
156“ a související inženýrskou činnost za cenu ve výši 247 600 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Pronájem části pozemku p. č. 603/17 v k. ú. Knínice u Žlutic 
 
Usnesení RM/2016/45/3: Rada města Žlutice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 603/17 v k. ú. 
Knínice u Žlutic o výměře 250 m2 společnosti Czech Outdoor (IČ 24199427) za účelem stavby 
reklamního zařízení na dobu 10 let za roční nájemné ve výši 40 000 Kč bez DPH a za dalších 
podmínek uvedených ve vzorové nájemní smlouvě a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem nájemní smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Ukončení pronájmu bytu číslo 3 v domě Nádražní 318 
 
Usnesení RM/2016/45/4: Rada města Žlutice schvaluje neprodloužení současné smlouvy o pronájmu 
městského bytu číslo 3 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 318 s tím, že současná nájemní smlouva 
uplyne vypršením sjednané doby ke 31. 12. 2016. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Zápis z jednání komise pro rozvoj a nakládání s majetkem města ze dne 31. 10. 2016 
 
Usnesení RM/2016/45/5: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj a 
nakládání s majetkem města Rady města Žlutice ze dne 31. 10. 2016. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod 6. Provozní poplatek za občanské sňateční obřady 
 
Usnesení RM/2016/45/6: Rada města Žlutice schvaluje zavedení provozního poplatku za 



nadstandardní služby poskytované při sňatečních obřadech ve výši 700 Kč s platností od 1. 1. 2017. 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Bezúplatný převod radiostanice do vlastnictví města 
 
Usnesení RM/2016/45/7: Rada města Žlutice schvaluje bezúplatný převod radiostanice HT 6991DC 
PEGAS a montážní sady z vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje (IČ 70883611) do vlastnictví města a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Dodatek veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace pro DPS Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/45/8: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 2 veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci DPS Žlutice a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smluvního dokumentu ve znění podle 
předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Žádosti o dotace z programu regenerace městských památkových zón 
 
Usnesení RM/2016/45/9: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu 
regenerace městských památkových rezervací a zón 2016 na projekty uvedené v anketním 
dotazníku ve znění podle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na restaurování obrazu 
 
Usnesení RM/2016/45/10: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu 
Karlovarského kraje Podpora obnovy památek na projekt „Restaurování obrazu Panny Marie 
Klatovské“ ve znění podle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Objednávka dopravy na divadelní přehlídku 
 
Usnesení RM/2016/45/11: Rada města Žlutice schvaluje objednávku autobusové dopravy do výše 
20 000 Kč bez DPH na zajištění účasti divadelního souboru Žlutičan na Národní přehlídce 
seniorského divadla v České Třebové a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné 
objednávky. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Odměny ředitelům městských příspěvkových organizací 
 
Usnesení RM/2016/45/12: Rada města Žlutice schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací 
DPS Žlutice (IČ 70891079), Mateřská škola Žlutice (IČ 63555522) a Základní škola a základní 
umělecká škola Žlutice (IČ 47701412) za 2. pololetí roku 2016 ve výši podle předloženého návrhu. 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Žádost o úpravu složek platu ředitele Základní školy a základní umělecké školy Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/45/13: Rada města Žlutice stanovuje výši příplatku za vedení ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola a základní umělecká škola Žlutice (IČ 47701412) na hodnotu 
30% nejvyššího platového stupně přiznané platové třídy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 



 
Bod 14. Žádost o proplacení nákladů na pořízení a instalaci vodoměru 
 
Usnesení RM/2016/45/14: Rada města Žlutice schvaluje žádost manželů ŠL a HL o úhradu skutečně 
vynaložených nákladů na pořízení a instalaci vodoměru v bytě číslo 2 v domě Žlutice, 28. října č. p. 
37. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Upuštění od exekucí nezletilých dlužníků místních poplatků 
 
Usnesení RM/2016/45/15: Rada města Žlutice neschvaluje upuštění od podávání exekučních návrhů 
v rámci vymáhání dlužných místních poplatků od nezletilých dlužníků. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 16. Nabídka na zmapování brownfieldů na území města 
 
Usnesení RM/2016/45/16: Rada města Žlutice neschvaluje nabídku pana Aleše Tallowitze (IČ 
70587167) na zmapování brownfieldů na území města. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 17. Ředitelské volno v Základní škole a základní umělecké škole Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/45/17: Rada města Žlutice bere na vědomí informaci příspěvkové organizace 
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice o vyhlášení volného dne v termínu 18. listopadu 
2016 ředitelem školy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


