
 

 
 

Program 81. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 4. června 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 24. 5. 2018 
2. Nakládání s majetkem města 
3. Dohoda o dočasné úpravě výše pachtovného za městský lesní majetek 
4. Účetní závěrka DPS Žlutice 2017 
5. Účetní závěrka MŠ Žlutice 2017 
6. Účetní závěrka ZŠZUŠ Žlutice 2017 
7. Informace o úsecích silnic bez zimní údržby 
8. Přijetí dotace na projekt Polní cesta Polom – Skoky 



 
 

Usnesení z 81. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 4. června 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní K. Kroutil a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 24. 5. 2018 
 
Usnesení RM/2018/81/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 24. 5. 2018. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/81/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 30. 4. 2018. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2018/81/2a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 3 v domě Žlutice, 5. května č. p. 15 paní 
LM na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 1 710 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/81/2b: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Poděbradova č. p. 415 
panu VP na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní 
nájemné ve výši 847  Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/81/2c: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní JJ a pana LO a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 3603/2 v k. ú. Žlutice o výměře 260 m2 a část 
pozemku p. č. 3603/3 v k. ú. Žlutice o výměře 340 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 
1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/81/2c: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana IM a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 3603/3 v k. ú. Žlutice o výměře 100 m2 na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Dohoda o dočasné úpravě výše pachtovného za městský lesní majetek 
 
Usnesení RM/2018/81/3: Rada města Žlutice schvaluje dohodu se společností Lesy Žlutice o dočasné 
úpravě výše pachtovného za městský lesní majetek, které se pro rok 2018 z důvodu realizace 
dotačních projektů snižuje na hodnotu 0 Kč, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
příslušné dohody ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



 
Bod 4. Účetní závěrka DPS Žlutice za rok 2017 
 
Usnesení RM/2018/81/4: Rada města Žlutice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace DPS 
Žlutice za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku organizace podle předloženého návrhu. 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Účetní závěrka MŠ Žlutice za rok 2017 
 
Usnesení RM/2018/81/5: Rada města Žlutice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Žlutice za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku organizace podle 
předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Účetní závěrka ZŠ a ZUŠ Žlutice za rok 2017 
 
Usnesení RM/2018/81/6: Rada města Žlutice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku 
organizace podle předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Informace o úsecích silnic bez zimní údržby 
 
Usnesení RM/2018/81/7: Rada města Žlutice bere na vědomí informace organizace Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského kraje o úsecích silnic bez zajištění zimní údržby v roce 2018 (stejný 
rozsah jako v minulých letech). (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Přijetí dotace na projekt „Polní cesta Polom – Skoky“ 
 
Usnesení RM/2018/81/8: Rada města Žlutice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 202 000 Kč na realizaci projektu „Polní cesta Polom – Skoky, 
oprava povrchu“ a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smluvního dokumentu 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 


