
 

 
 

Program 47. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 19. prosince 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Žádost společnosti Žlutická teplárenská o úhradu nákupu měřidel 
2. Rozpočtové opatření 14/2016/RM 
3. Pachty městských hospodářských pozemků 
4. Nabídka společnosti Ateliér Soukup Opl Švehla na rozdělení projektů 
5. Žádost o dotaci na provoz systému CykloEGRENSIS 
6. Dopis pana JR ve věci Katovy uličky 
7. Žádost o vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Dolánka 
8. Žádost o změnu souhlasu s vypouštěním odpadních vod 
9. Žádost o souhlas s provedením stavby komunikace 
10. Nabídka na stavbu průchodu z radnice do muzea 
11. Přijetí daru od společnosti Elektromodul 
12. Žádost o dotaci na projekt „Kompostéry Žlutice“ 
13. Žádost o dotaci na projekt „Žlutické divadelní léto 2017“ 
14. Žádost o dotaci na projekt „Zateplení plavecké učebny Žlutice“ 
15. Žádost o dotaci na projekt „Zateplení fotbalových kabin Žlutice“ 
16. Dotace na zpracování pasportu technické infrastruktury 
17. Nákup vozidla pro společnost Technické služby Žlutice 
18. Nákup vysokozdvižné plošiny pro společnost Technické služby Žlutice 
19. Nabídka na adaptaci bývalé prádelny v areálu zámecké zahrady 



 
 

Usnesení ze 47. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 19. prosince 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní K. Kroutil, A. Minář a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Žádost společnosti Žlutická teplárenská o úhradu nákupu měřidel 
 
Usnesení RM/2016/47/1: Rada města Žlutice schvaluje úhradu nákupu fakturačních měřidel ve výši 
123 708 Kč bez DPH pro společnost Žlutická teplárenská. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Rozpočtové opatření 14/2016/RM 
 
Usnesení RM/2016/47/2: Rada města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření Města Žlutice 
14/2016/RM ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Pachty městských hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2016/47/3a: Rada města Žlutice bere na vědomí výpověď dohody o dočasném užívání 
pozemku (pachtu) p. č. 4046, p. č. 3630/2, p. č. 3630/3, p. č. 3630/4, p. č. 3630/5, p. č. 3630/6, p. č. 
3630/7, p. č. 3630/8, p. č. 3630/9, p. č. 3630/10, p. č. 3630/11, p. č. 3630/12, p. č. 3630/12, p. č. 
3630/13, p. č. 3630/14, p. č. 3630/15, p. č. 3630/16 a p. č. 3630/17 v k. ú. Žlutice s účinností ke dbi 
31. 12. 2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/47/3b: Rada města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru pachtu částí pozemku p. 
č. 4046 (díly „a“ – „h“) vymezené podle předloženého návrhu za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2.  
 
Usnesení RM/2016/47/3c: Rada města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemků p. č. 
3630/2, p. č. 3630/3, p. č. 3630/4, p. č. 3630/5, p. č. 3630/6, p. č. 3630/7, p. č. 3630/8, p. č. 3630/9, 
p. č. 3630/10, p. č. 3630/11, p. č. 3630/12, p. č. 3630/12, p. č. 3630/13, p. č. 3630/14, p. č. 3630/15, 
p. č. 3630/16 a p. č. 3630/17 v k. ú. Žlutice za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/47/3d: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana TK a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 226/7 v k. ú. Žlutice o výměře 204 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/47/3e: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana JB a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. Žlutice o výměře 177 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/47/3f: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana PB a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice o výměře 120 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 



 
Usnesení RM/2016/47/3g: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana RN a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice o 
výměře 120 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Nabídka společnosti Ateliér Soukup Opl Švehla na rozdělení projektů 
 
Usnesení RM/2016/47/4: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Atelier Soukup Opl 
Švehla (IČ 25229869) na zpracování díla „Vykonání technické pomoci při finančním rozdělení 
projektové dokumentace na 1. a 2. etapu pro akci Žlutice – komunitní centrum – č. p. 1 a č. p. 144 a 
vypracování změn projektové dokumentace ve stupni pro zadání stavby“ za cenu ve výši 367 100 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o dotaci na provoz systému CykloEGRENSIS 
 
Usnesení RM/2016/47/5: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti Autobusy Karlovy 
Vary (IČ 25332473) a neschvaluje poskytnutí dotace na provoz systému CykloEGRENSIS v roce 
2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Dopis pana Jaroslava Růžka ve věci Katovy uličky 
 
Usnesení RM/2016/47/6: Rada města Žlutice bere na vědomí dopis pana JR a trvá na odstranění vrat 
z Katovy uličky do 15. 1. 2017 s tím, že podle rozhodnutí Rady města Žlutice z roku 2007 důvody 
pro dočasné uzavření uličky po opravě havarijního stavu opěrné zdi pominuly. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Žádost o vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Dolánka 
 
Usnesení RM/2016/47/7: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní JJ a pana LO o vybudování 
veřejného osvětlení v lokalitě Dolánka a pověřuje jednatele společnosti Technické služby Žlutice 
zpracováním návrhu řešení této věci. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost o změnu souhlasu s vypouštěním odpadních vod 
 
Usnesení RM/2016/47/8: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní JJ a pana LO a schvaluje 
udělení souhlasu s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vodní plochy na pozemku p. č. 
3603/1 v k. ú. Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Žádost o souhlas s provedením stavby komunikace 
 
Usnesení RM/2016/47/9: Rada města Žlutice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Soubor 
rodinných domů Žlutice“ na pozemcích p. č. 391/2, p. č. 392/1, p. č. 401/2, p. č. 4287/1 a p. č. 4288/2 
v k. ú. Žlutice a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle 
předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Nabídka na stavbu průchodu z radnice do muzea 
 
Usnesení RM/2016/47/10: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Milana Kadery (IČ 11365218) 
v rozsahu zhotovení průchodu z radnice do muzea a jeho zaklenutí bez dalších dokončovacích prací 
za cenu do výše 48 800 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné 



smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Přijetí daru od společnosti Elektromodul 
 
Usnesení RM/2016/47/11: Rada města Žlutice schvaluje přijetí daru od společnosti Elektromodul (IČ 
61169081) v hodnotě 5 000 Kč za účelem podpory volnočasového klubu a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem darovací smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Žádost o dotaci na projekt „Kompostéry Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2016/47/12a: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do operačního 
programu Životní prostředí na projekt „Kompostéry Žlutice“ ve znění podle předloženého návrhu a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/47/12b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti KAPEX (IČ 28082745) 
na administraci žádosti o dotaci na projekt „Kompostéry Žlutice“ za cenu ve výši 150 000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Žádost o dotaci na projekt „Žlutické divadelní léto 2017“ 
 
Usnesení RM/2016/47/13: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu 
Karlovarského kraje Podpora kulturních aktivit na projekt „Žlutické divadelní léto 2017“ ve znění 
podle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Žádost o dotaci na projekt „Zateplení plavecké učebny Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2016/47/14: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do operačního 
programu Životní prostředí na projekt „Žlutice – plavecká učebna – bazén ZŠ – zateplení objektu“ 
ve znění podle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
příslušných dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Žádost o dotaci na projekt „Zateplení fotbalových kabin Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2016/47/15: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do operačního 
programu Životní prostředí na projekt „Žlutice – zateplení objektu šaten TJ Sokol“ ve znění podle 
předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 16. Dotace na zpracování pasportu technické infrastruktury 
 
Usnesení RM/2016/47/16: Rada města Žlutice doporučuje Zastupitelstvu města Žlutice poskytnutí 
dotace ve výši 120 000 Kč společnosti Technické služby Žlutice (IČ 26347865) na zpracování 
pasportů veřejného osvětlení, zeleně, komunikací včetně dopravního značení, odpadů a veřejných 
pohřebišť na území města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 



Bod 17. Nákup vozidla pro společnost Technické služby Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/47/17: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) schvaluje nákup vozidla (osobní dodávky) Renault Trafic za cenu do výše 
600 000 Kč bez DPH a pověřuje jednatele společnosti dalším jednáním v této věci. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 18. Nákup vysokozdvižné plošiny pro společnost Technické služby Žlutice 
 
Usnesení RM/2016/47/18: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) schvaluje nákup vysokozdvižné plošiny za cenu do výše 400 000 Kč a 
pověřuje jednatele společnosti dalším jednáním v této věci. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 19. Nabídka na adaptaci bývalé prádelny v areálu zámecké zahrady 
 
Usnesení RM/2016/47/19: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) na adaptaci bývalé prádelny v areálu zámecké zahrady na víceúčelový 
nebytový prostor za cenu ve výši 98 802,70 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušné objednávky. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


