
 
 
 

 
 

Program 12. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 13. dubna 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Schválení účetní závěrky společnosti Technické služby Žlutice za rok 2014 
2. Smlouva o právu provést stavbu „Žlutice, Žižkov, vNN, kNN“ 
3. Smlouva o právu provést stavbu „II/193 a II/205 Rekonstrukce křižovatky Žlutice“ 
4. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 
5. Žádost o příspěvek pro spolek Baroko v Čechách 

 



 
 

 
 

Usnesení z 12. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 13. dubna 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. Schválení účetní závěrky společnosti Technické služby Žlutice za rok 2014 
 
Usnesení RM/2015/12/1: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku z činnosti 
společnosti podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Smlouva o právu provést stavbu „Žlutice, Žižkov, vNN, kNN“ 
 
Usnesení RM/2015/12/2: Rada města Žlutice schvaluje uzavření smlouvy se společností ČEZ 
Distribuce (IČ 27232425) o právu provést stavbu „Žlutice, Žižkov, vNN, kNN“ na pozemcích p. č. 
328/1, 335/24, 4553, vše v k. ú. Žlutice, které jsou ve vlastnictví města, za podmínky koordinace 
stavby s požadavky města a umožnění přílože kabelů pro veřejné osvětlení do společných výkopů a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Smlouva o právu provést stavbu „II/193 a II/205 Rekonstrukce křižovatky Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2015/12/3: Rada města Žlutice schvaluje uzavření smlouvy s organizací Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje (IČ 70947023) o právu provést stavbu „II/193 a II/205 
Rekonstrukce křižovatky Žlutice“ na pozemcích p. č. 4285/3, 4285/4, 4455/8, vše v k. ú. Žlutice, které 
jsou ve vlastnictví města, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění 
podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/12/4: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pánů LO a IM a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3603/1 v k. ú. Žlutice o 
výměře 574 m2 za roční pachtovné ve výši 200 Kč. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o příspěvek pro spolek Baroko v Čechách 
 
Usnesení RM/2015/12/5: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost spolku Baroko v Čechách (IČ 
02757079) o podporu kulturních akcí v regionu a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Karel Kroutil v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


