
 
 
 

 
 

Program 9. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 2. března 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Hodnocení žádostí městského grantového programu pro rok 2015 
2. Žádost o pacht části pozemku p. č. 3639 v k. ú. Žlutice 
3. Žádost o pacht části pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. Žlutice 
4. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 31.1.2015 
5. Žádost o převod nájemní smlouvy k městskému bytu 4 v domě Hradební č. p. 51 
6. Žádosti o pronájem městského bytu 1 v domě Hradební č. p. 19 
7. Žádosti o pronájem městského bytu 2 v domě Obránců míru č. p. 261 
8. Žádosti o pronájem městského bytu 2 v domě Nádražní č. p. 361 
9. Žádost o poskytnutí příspěvku na obnovu historických dveří 
10. Výběr technického dozoru investora na projekt „Žlutický ovál“ 
11. Partnerské smlouvy projektu „Rekonstrukce Malého náměstí ve Žluticích“ 

 



 
 

 
 

Usnesení z 9. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 2. března 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta K. Kroutil, radní A. Minář, J. Voglová a J. Zeman 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Hodnocení žádostí městského grantového programu pro rok 2015 
 
Usnesení RM/2015/9/1: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení žádostí grantového 
programu města pro rok 2015 a schvaluje poskytnutí jednotlivých grantů podle přiloženého návrhu 
(upravený návrh Komise pro spolkovou činnost Rady města Žlutice). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod 2.  Žádost o pacht části pozemku p. č. 3639 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/9/2: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní EŠ a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3639 v k. ú. Žlutice o výměře 105 m2 za 
roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3.  Žádost o pacht části pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/9/3: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní ES a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. Žlutice o výměře 250 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 a část pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. Žlutice o výměře 250 m2 za 
roční pachtovné ve výši 0,1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 31.1.2015 
 
Usnesení RM/2015/9/4: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam dlužníků nájemného za byty a 
nebytové prostory ve vlastnictví města ke dni 31.1.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o převod nájemní smlouvy k městskému bytu 4 v domě Hradební č. p. 51 
 
Usnesení RM/2015/9/5: Rada města Žlutice schvaluje převod nájemní smlouvy k městskému bytu 
číslo 4 v domě Žlutice, Hradební č. p. 51 z dosavadní nájemnice paní VT na nového nájemníka pana 
JT s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího 
prodloužení. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Žádosti o pronájem městského bytu 1 v domě Hradební č. p. 19 
 
Usnesení RM/2015/9/6: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a neschvaluje žádnou z došlých žádostí o pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, 
Hradební č. p. 19. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)  
 



 
Bod 7. Žádosti o pronájem městského bytu 2 v domě Obránců míru č. p. 261 
 
Usnesení RM/2015/9/7: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a neschvaluje žádnou z došlých žádostí o pronájem městského bytu číslo 2 v domě Žlutice, 
Obránců míru č. p. 261. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)  
 
Bod 8. Žádosti o pronájem městského bytu 2 v domě Nádražní č. p. 361 
 
Usnesení RM/2015/9/8: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 2 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 panu LP na 
dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve výši 
2974 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)  
 
Bod 9. Žádost o poskytnutí příspěvku na obnovu historických dveří (RM/2014/153/5) 
 
Usnesení RM/2015/9/9: Rada města Žlutice bere na vědomí opakovanou žádost pana MP o 
příspěvek na výrobu domovních vstupních dveří s tím, že v současné době je připravován Fond 
regeneraci města Žlutic, který počítá s příspěvky na rehabilitace fasád, střech a výplní v historické 
zástavbě. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Výběr technického dozoru investora na projekt „Žlutický ovál“ 
 
Usnesení RM/2015/9/10: Rada města Žlutice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky „TDI pro 
projekt Žlutický ovál“ uchazeče Milana Kaderu (IČ 11365218), jehož nabídka na dodávku 
požadovaných služeb za cenu ve výši 56 000 Kč včetně DPH byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Partnerské smlouvy projektu „Rekonstrukce Malého náměstí ve Žluticích“ 
 
Usnesení RM/2015/9/11a: Rada města Žlutice schvaluje uzavření smlouvy o partnerství po dobu 
realizace projektu „Rekonstrukce Malého náměstí ve Žluticích“ se Svazkem obcí Doupovské hory (IČ 
71203524) a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle 
předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/9/11b: Rada města Žlutice schvaluje uzavření smlouvy o partnerství po dobu 
realizace projektu „Rekonstrukce Malého náměstí ve Žluticích“ s Obcí Verušičky (IČ 00255131) a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Karel Kroutil v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


