
 

 
 

Program 64. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 18. září 2017 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Žádost ZŠZUŠ Žlutice o výjimku z počtu žáků ve třídě 
2. Dodatek smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce křižovatky Žlutice“ 
3. Podání žádosti o dotaci na vybudování workoutového hřiště 
4. Pachty a pronájmy městských nemovitostí 
5. Žádost společnosti Karmotera o podporu akce Vepřobraní 
6. Námitka proti návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 



  
 

Usnesení ze 64. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 18. září 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. Žádost ZŠZUŠ Žlutice o výjimku z počtu žáků ve třídě 
 
Usnesení RM/2017/64/1: Rada města Žlutice schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola 
a Základní umělecká škola Žlutice (IČ 47701412) o udělení výjimky z nejvyššího stanoveného počtu 
žáků ve třídě. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Dodatek smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce křižovatky Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2017/64/2: Rada města Žlutice schvaluje uzavření dodatku číslo 2 smlouvy o dílo se 
společností EUROVIA CS (IČ 45274924) a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
příslušné smlouvy o dílo ve znění podle předloženého návrhu. (finanční vypořádání víceprací a 
méněprací) (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Podání žádosti o dotaci na vybudování workoutového hřiště 
 
Usnesení RM/2017/64/3: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy 
a rozvoje venkova ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Workoutové hřiště Žlutice,“ schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy na podání a administraci žádosti o dotaci s paní Martinou Roudnickou ve 
znění podle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
smluvních dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Pachty a pronájmy městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2017/64/4: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti Statek Chyše (IČ 
18224962) a schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p. č. 680/1 o výměře 17 042 m2 a 
pozemek p. č. 683 o výměře 324 m2 vše v k. ú. Protivec u Žlutic na dobu neurčitou za roční 
pachtovné ve výši 0,10 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost společnosti Karmotera o podporu akce Vepřobraní 
 
Usnesení RM/2017/64/5: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti Karmotera (IČ 
28539460) o udělení výjimky z povinností stanovených právními předpisy města při konání akce 
Vepřobraní s tím, že udělení výjimky není z právního hlediska možné. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod 6. Námitka proti návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 
 
Usnesení RM/2017/64/6: Rada města Žlutice schvaluje podání námitky proti návrhu aktualizace 



Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a pověřuje starostu města Václava Slavíka podáním 
námitky 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 


