
U S N E S E N Í 
z  15.  zasedání  RM,  konaného  dne   12.6. 2006   

R a d a   m ě s t a   Ž l u t i c e 

A/ vzala na vědomí  
1. odpověď VAK ke stížnosti občanů na zápach ČOV s tím, že ji zveřejní ve zpravodaji 
2. program 28. zasedání ZM, které se uskuteční  dne 20.6.2006 od 16,00 v sále KD 
3. žádost o prodej poz. č. 3213/1 a souhlas s umístěním stavby s tím, že ji předloží 

zastupitelstvu 
4. žádost  o koupi poz. č. 3639 v k.ú. Žlutice s tím, že ji předloží zastupitelstvu 
5. žádost  KSÚS o vyjádření k záměru neudržovat v zimě některé komunikace s tím, že ji 

předloží zastupitelstvu 
6. žádost  SVBJ č.p. 381-382 o výmaz zástavního práva s tím, že ji předloží zastupitelstvu 
7. žádost SVBJ č.p.460 o výmaz zástavního práva s tím, že ji předloží zastupitelstvu 
8. výpověď p. Duškové z pronájmu bytu v č.p. 129  
9. stanovisko HZS k žádosti SDH o poskytnutí příspěvku 
10. informaci Koordinátora integrovaného dopravního systému  KK  o neschválení změn 

v základní dopravní obslužnosti 
11. upozornění SLŠ na nedostatečnost požární vody v hydrantu s tím, že dopis předá SDH  
12. zahájení geodetických prací v k.ú. Záhořice – vrt  pro ČHMÚ 
13. informaci o přemístění DPS v č.p. 401 
14. rozhodnutí   MZ ČR o pozemkových úpravách v k.ú.  Těšetice    
15. zápis a usnesení  z VH Skládky Vrbička 25.5.06,  z jednání SPOZ 29.5.06 a ze zasedání  

FV 5.6.06  / tajemnice FV připraví metodický pokyn a formulář o rozborech pro příspěvkové 
organizace / 

16. návrh finančního výboru nařídit  příspěvkovým organizacím města odvod odpisů 
17. odstoupení Muzejního spolku Žluticka  od smlouvy – vrácení grantu 
18. pozvánku  na setkání starostů se zástupci ČEZ 15. – 16.6.06 na Býkově, na FOR ARCH  15. 

– 17.6.06 v K. Varech,  na předváděcí dny komunální techniky 20. – 22.6.06 v Sázavě a na 
přehlídku mládežnických dech. hudeb  24.6.06 v Kynšperku 

19. nabídku  Ing. Kohouta - zpracování PD úpravy komunikace kolem zdravotního střediska, 
Ing. arch.Bokoty -  řešení interiéru muzea,  AVANT Promotion – Tourfilm 2006,  spol. s r.o. 
Autokredit – cvičné hasičské obleky a  D. Bednára – údržba zeleně 

B/ souhlasí 
20. se žádostí MUDr. H. Hnykové  o pokácení dřevin proti č.p.379 
21. s oplocením pronajaté části pozemku č. 3762/1 v k.ú. Žlutice 
22. se zajištěním hlavní telefonní stanice  pro sociální odbor  pro přímou komunikaci se sítí 

MPSV ( zákon o hmotné nouzi ) 
23. s dočasným zastavením provozu lomu v Ratiboři a jeho zajištěním firmou  Tarmac  
24. se smlouvou s firmou Tomovy parky ( dodávka + montáž prvků na dětské hřiště ve Vítězné 

ul.) 
25. s nabídkou ing. Kohouta na zpracování PD úpravy a rekonstrukce místní komunikace, 

souběžné s Nádražní ul. 

C/ rozhodla  
26. ve věci vystěhování D. Svitkové  postupovat dle doporučení AK Krondl 
27. s ohledem na stížnost ZŠ důrazně upozornit TJ Sokol na nutnost dodržování smlouvy o 

pronájmu horního hřiště 
28. přiznat ředitelům příspěvkových organizací města odměny dle kritérií hodnocení 
29. pronajmout SVBJ č.p.426, 427 část  pozemku  č. 3762/1 v k.ú. Žlutice za 1,- Kč/m2 a rok 
30. na základě žádosti  p. Civína vyhlásit záměr  pronájmu  pozemku  č. 3213/1 v k.ú. Žlutice za  

roční nájemné min. ve výši  1 % ceny pozemků  



31. poskytovat  prodejcům pohlednice s motivem města   k dalšímu prodeji  za cenu 4,- Kč/ks  
32. v případě neuhrazení dluhu do 15.6.2006 vypovědět p. Vlkovi smlouvu o pronájmu ATC  a 

vymáhat dlužnou částku  soudní cestou 
33. na základě doporučení výběrové komise přidělit  G. Homolkové a spol.  grant ve výši 5.000,- 

Kč na akci pro děti „Hurá na prázdniny“, Rosa Coeli   ve výši 12.000,- Kč na festival 
sborového zpěvu, občanskému sdružení PLEVEL ve výši  15.000,- Kč na uspořádání 
koncertu,  M. Bokovi  ve výši 17.000,- Kč  na uspořádání koncertu a   VTK ve výši 18.000,- 
Kč na úpravy kurtů  

34. předat zastupitelstvu k rozhodnutí žádost o grant TJ Sokol a Mateřského centra Sluníčko 
35. zadat ing. Martinu Kohoutovi zpracování PD úpravy a rekonstrukce místní komunikace, 

souběžné s Nádražní ul. 

D/ pověřila  
36. R. Pagáče posouzením nabídky ÚP  - seznam nezaměstnaných  pro VPP 
37. TS, s.r.o. pokácením dřevin proti č.p. 379 
38. R. Pagáče oslovit tři firmy ve věci stavebních úprav pro osazení mobiliáře dětského hřiště ve 

Vítězné ul. 
39. starostu podpisem smlouvy s firmou Tomovy parky ( po jejím posouzení JUDr. Seidlem ) 
40. V. Kyprého a ing. Nováka místním šetřením ve věci rozhodnutí o rozsahu  opravy zdi proti 

RD p. Jambora 

E/  uložila 
41. starostovi dohodnout  s Krajským muzeem K. Vary  přemístění sochy Rudoarmějce 

z archivu do prostor muzea ve Žluticích 
42. starostovi připravit na další zasedání podklady pro zhodnocení zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2005   Knihovny a ZŠ 
43. starostovi předložit AK Krondl smlouvu s firmou Tomovy parky k posouzení 
44. TS, s.r.o (na základě žádosti starších spoluobčanů )  osadit před č.p. 500 a 501 dvě lavičky  

F/  doporučila 
45. zastupitelstvu nepřiznat TJ Sokol požadovaný grant  

G/  schválila 
46. odpisové plány  příspěvkových organizací města na rok 2006 
47. novelizovaná  pravidla pro zajištění přístupu k informacím 
48. jmenný seznam osob odpovídajících za majetek města 

H/  odložila 
49. projednání žádosti o grant M. Vnoučkové na další zasedání (do upřesnění termínu konání 

abilympiády ) 

    Starosta města Žlutice               Místostarosta      
           Ing. Jaroslav   V o j t a    v.r.                      Václav   K y p r ý  v.r.                                      
 


