
 

 
 

Program 55. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 24. dubna 2017 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 18. 4. 2017 
2. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 20. 4. 2017 
3. Pronájmy a výpůjčky městských nemovitostí 
4. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 
5. Žádost o souhlas s uzavřením Mateřské školy Žlutice v době letních prázdnin 
6. Předfinancování projektu „Den školy a pochod po Stezce sovy Rozárky“ 
7. Žádost o souhlas s převodem vozidla DPS Žlutice 
8. Žádost o poskytnutí daru na zřízení babyboxu v Mariánských Lázních 
9. Nominace člena Komise pro plánování a financování sociálních služeb Karlovarského kraje 
10. Dopis společnosti Stará Louka 
11. Dopis pana PM 
12. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce křižovatky Žlutice – chodníky a spol.“ 



 
 

Usnesení z 55. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 24. dubna 2017 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. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 18. 4. 2017 
 
Usnesení RM/2017/55/1: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci 
městské památkové zóny Rady města Žlutice ze dne 18. 4. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 20. 4. 2017 
 
Usnesení RM/2017/55/2a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 20. 4. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/55/2b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 31. 3. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 3. Pronájmy a výpůjčky městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2017/55/3a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 4 v domě Žlutice, Smetanova č. p. 6 paní 
HB na dobu určitou v délce do 28. 2. 2018 s možností dalšího prodloužení za měsíční základní 
nájemné ve výši 4 076 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/55/3b: Rada města Žlutice schvaluje pronájem městského bytu číslo 5 v domě 
Žlutice, Pod Strání č. p. 467 (DPS Žlutice) panu JV na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností 
dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve výši 762 Kč a za dalších podmínek v souladu se 
zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/55/3c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a neschvaluje ostatní doručené žádosti o pronájem městských bytů. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/55/3d: Rada města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový 
prostor (jednotka 38) v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 na dobu neurčitou za čtvrtletní základní 
nájemné ve výši 1 980 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/55/3e: Rada města Žlutice schvaluje dodatek nájemní smlouvy se společností 
Technické služby Žlutice o pronájmu souboru nemovitostí v areálu fotbalového stadionu a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem smluvního dokumentu ve znění podle předloženého 



návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/55/3f: Rada města Žlutice schvaluje bezúplatnou výpůjčku části parcely p. č. 
3732/1 a st. 497 v k. ú. Žlutice vymezenou jako vnitřní plocha běžeckého oválu (fotbalové hřiště), 
tribuna, kabiny rozhodčích, domácích a hostí na dobu neurčitou pro spolek Tělovýchovná jednota 
Sokol Žlutice (IČ 18229875) a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o 
výpůjčce ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 4. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 
 
Usnesení RM/2017/55/4a: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby Žlutice 
(IČ 26347865) na opravu laviček na tribuně, nátěry zábradlí a branek, stavbu opěrné zdi, dvou 
zpevněných ploch a vsakovací jímky v areálu fotbalového hřiště Poděbradova za cenu ve výši 
249 952 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/55/4b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby Žlutice 
(IČ 26347865) na výrobu a osazení odvodňovacího žlabu v Poděbradově ulici (u bazénu) za cenu ve 
výši 55 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o souhlas s uzavřením Mateřské školy Žlutice v době letních prázdnin 
 
Usnesení RM/2017/55/5: Rada města Žlutice schvaluje návrh na uzavření Mateřské školy Žlutice 
v období letních prázdnin od 17. 7. 2017 do 11. 8. 2017 za podmínky včasného a dostatečného 
informování zákonných zástupců žáků školy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Předfinancování projektu „Den školy a pochod po Stezce sovy Rozárky“ 
 
Usnesení RM/2017/55/6: Rada města Žlutice bere na vědomí informaci organizace Základní škola a 
základní umělecká škola Žlutice o předfinancování projektu „Den školy a pochod po Stezce sovy 
Rozárky“ ve výši 22 353,71 EUR a doporučuje Zastupitelstvu města Žlutice navýšit neinvestiční 
dotaci pro příspěvkovou organizaci Základní škola a základní umělecká škola Žlutice o částku ve výši 
předfinancování (je možné, že dotace bude škole proplacena až v roce 2018). (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Žádost o souhlas s převodem vozidla DPS Žlutice 
 
Usnesení RM/2017/55/7: Rada města Žlutice bere na vědomí informaci organizace DPS Žlutice o 
trvalé nepotřebnosti osobního vozidla Renault Kangoo s tím, že město nemá zájem o nabytí tohoto 
majetku do svého vlastnictví, a souhlasí s převodem nepotřebného majetku třetí osobě za cenu ve 
výši zůstatkové hodnoty majetku. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost o poskytnutí daru na zřízení babyboxu v Mariánských Lázních 
 
Usnesení RM/2017/55/8: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost spolku Babybox pro odložené 
děti – STATIM (IČ 27006891) a neschvaluje poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu 
v Mariánských Lázních. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 



Bod 9. Nominace člena Komise pro plánování a financování sociálních služeb Karlovarského kraje 
 
Usnesení RM/2017/55/9: Rada města Žlutice bere na vědomí dopis pana Petra Kubise a navrhuje 
starostu města Václava Slavíka jako zástupce města v Komisi pro plánování a financování sociálních 
služeb Karlovarského kraje. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Dopis společnosti Stará Louka 
 
Usnesení RM/2017/55/10: Rada města Žlutice bere na vědomí dopis společnosti Stará Louka ve věci 
výpovědi z pachtu pozemků panu Jaroslavu Šmídovi a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
zpracováním odpovědi. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Dopis pana PM 
 
Usnesení RM/2017/55/11: Rada města Žlutice bere na vědomí dopis pana PM ve věci řešení vstupu 
na pozemek v chatové osadě Dolánka a pověřuje starostu města Václava Slavíka zpracováním 
odpovědi. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce křižovatky Žlutice – chodníky a spol.“ 
 
Usnesení RM/2017/55/12: Rada města Žlutice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky „II/193 a II/205 
Rekonstrukce křižovatky Žlutice, SO 102 – Místní komunikace města, autobusové zastávky a 
chodníky a SO 401 – Veřejné osvětlení“ uchazeče EUROVIA CS (IČ 45274924), jehož nabídka na 
zhotovení díla za cenu ve výši 6 735 850,97 Kč včetně DPH a 10% rezervy byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo ve 
znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


