
 

 
 

Program 56. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: úterý 9. května 2017 od 16:30 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Žádost o poskytnutí daru na konání Dětského dne Semtěš 
2. Pachty a pronájmy městských nemovitostí 
3. Nabídka na provedení deratizace 
4. Souhlas s umístěním sídla spolku 
5. Nabídka na zpracování statického posudku 



 
 

Usnesení z 56. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: úterý 9. května 2017 od 16:30 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní K. Kroutil a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Žádost o poskytnutí daru na konání Dětského dne Semtěš 
 
Usnesení RM/2017/56/1: Rada města Žlutice schvaluje poskytnutí daru ve výši 4 000 Kč panu 
Jaroslavu Sajdlovi za účelem konání dětského dne v Semtěši dne 17. 6. 2017 a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem darovací smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Pachty a pronájmy městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2017/56/2a: Rada města Žlutice schvaluje bezúplatnou výpůjčku na dobu neurčitou 
nebytových prostor v přízemí městského domu Žlutice, Velké náměstí č. p. 156 příspěvkové 
organizaci Základní škola a Základní umělecká škola Žlutice a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem smlouvy o výpůjčce ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/56/2b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 210 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní VJ a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/56/2c: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3606 v k. ú. Žlutice 
o výměře 200 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu LO a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/56/2d: 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: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/56/2e: Rada města Žlutice schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část 
pozemku p. č. 18/1 v k. ú. Žlutice o výměře 176 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 
Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/56/2f: Rada města Žlutice neschvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek 
p. č. 236 v k. ú. Žlutice o výměře 114 m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 



 
Bod 3. Nabídka na provedení deratizace 
 
Usnesení RM/2017/56/3: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Kryštofa Lošťáka (IČ 05316367) 
na provedení dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prací v objektech ve vlastnictví města v 
roce 2017 a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle 
předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Souhlas s umístěním sídla spolku 
 
Usnesení RM/2017/56/4: Rada města Žlutice schvaluje umístění sídla pobočného spolku Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje (IČ 75046245) v 
budově městské hasičské zbrojnice a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
dokumentů. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Nabídka na zpracování statického posudku 
 
Usnesení RM/2017/56/5: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Kancelář stavebního 
inženýrství (IČ 25224581) na zpracování stavebně-technického průzkumu železobetonových trámů 
a železobetonové desky nad bazénem ZŠ a ZUŠ Žlutice za cenu ve výši 56 000 Kč bez DPH a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle předloženého 
návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


