
 
 
 

 
 

Program 13. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 27. dubna 2015 od 18:30 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Schválení účetní závěrky společnosti Žlutická teplárenská za rok 2014 
2. Změny orgánů společnosti Technické služby Žlutice 
3. Žádost o povolení uzavření mateřské školy po dobu letních prázdnin 
4. Žádost o změnu účelu poskytnutého městského grantu 
5. Žádost o příspěvek pro spolek Světlo Kadaň 
6. Žádost o povolení krátkodobého umístění venkovní reklamy 
7. Revokace usnesení o pachtu pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Mlyňany (RM/2015/10/6d) 
8. Zápis z jednání komise pro bydlení dne 23.4.2015 
9. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 31.3.2015 
10. Žádosti o pronájem městských bytů a nebytových prostorů 
11. Žádost o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
12. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 
13. Žádost o dotaci na realizaci akce Střelská stezka (úsek Mostec – Mostecká) 
14. Nabídka na provedení dílčích prací v rámci akce „Stavební úpravy fasády průčelí radnice“ 

 



 
 

 
 

Usnesení ze 13. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 27. dubna 2015 od 18:30 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta K. Kroutil, radní A. Minář, J. Voglová a J. Zeman 
Hosté: Z. Kroutilová, P. Keřka, M. Mutinská, T. Ries, J. Růžek, J. Štěrba a M. Vlček 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Schválení účetní závěrky společnosti Žlutická teplárenská za rok 2014 
 
Usnesení RM/2015/13/1: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Žlutická 
teplárenská (IČ 26341107) 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. Změny orgánů společnosti Technické služby Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/13/2a: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) odvolává pana Petra Keřku z funkce člena dozorčí rady společnosti a jmenuje 
pana Martina Bílého členem dozorčí rady společnosti. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/13/2b: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) bere na vědomí odstoupení paní Romany Filkové z funkce jednatelky 
společnosti ke dni 23.4.2015 a jmenuje s účinností od 27.4. 2015 jednatelem společnosti pana 
Petra Keřku. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Žádost o povolení uzavření mateřské školy po dobu letních prázdnin 
 
Usnesení RM/2015/13/3: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola Žlutice a schvaluje uzavření školy po dobu letních prázdnin v období od 20.7.2015 
do 14.8.2015 za podmínky včasného informování rodičů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Žádost o změnu účelu poskytnutého městského grantu 
 
Usnesení RM/2015/13/4: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost příspěvkové organizace 
Mateřská škola Žlutice a schvaluje změnu účelu využití poskytnutého městského grantu s tím, že 
novým účelem bude organizační zajištění akce „Naučme se společně, jak se chovat bezpečně.“ 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o příspěvek pro spolek Světlo Kadaň 
 
Usnesení RM/2015/13/5: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost spolku Světlo Kadaň a schvaluje 
poskytnutí účelového příspěvku ve výši 10 000 Kč určeného na zajištění specializované terénní 
sociální práce na území města v roce 2015 za podmínky zpracování minimální půlročních 
písemných výstupů o výsledcích činnosti. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



Bod 6. Žádost o povolení krátkodobého umístění venkovní reklamy 
 
Usnesení RM/2015/13/6: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti Omnis Olomouc (IČ 
25844822) a schvaluje bezúplatné zapůjčení 6 stožárů veřejného osvětlení na území města 
v termínu od 5. do 16.5.2015 za účelem umístění reklamy na výstavu „Stavíme – bydlíme“ za 
podmínky úplné demontáže a bezodpadového odvozu reklamních panelů po skončení termínu 
zápůjčky. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Revokace usnesení o pachtu pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Mlyňany (RM/2015/10/6d) 
 
Usnesení RM/2015/13/7: Rada města Žlutice revokuje své usnesení RM/2015/10/6d a neschvaluje 
pacht pozemku p. č. 104/1 o výměře 70 506 m2 v k. ú. Mlyňany na dobu neurčitou za roční 
pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2 společnosti Stará Louka (IČ 26334046) z důvodu dřívějšího pachtu 
stejného pozemku jinému žadateli. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Zápis z jednání komise pro bydlení dne 23.4.2015 
 
Usnesení RM/2015/13/8: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice dne 23.4.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 31.3.2015 
 
Usnesení RM/2015/13/9: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam dlužníků nájemného za užívání 
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města ke dni 31.3.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Žádosti o pronájem městských bytů a nebytových prostorů 
 
Usnesení RM/2015/13/10a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a neschvaluje žádnou z došlých žádostí o pronájem městských bytů. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/13/10b: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v přízemí domu Žlutice, 
Smetanova č. p. 6 o výměře 9 m2 na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši minimálně 1 940 Kč. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Žádost o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
 
Usnesení RM/2015/13/11: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana PN a schvaluje 
předčasné ukončení nájemní smlouvy k městskému bytu číslo 2 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 297 
ke dni 30. 4. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/13/12: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní EO a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3759/1 v k. ú. Žlutice o výměře 70 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Žádost o dotaci na realizaci akce Střelská stezka (úsek Mostec – Mostecká) 
 
Usnesení RM/2015/13/13: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 



„Střelská stezka (úsek Mostec – Mostecká cesta)“ v rámci dotačního programu na podporu rozvoje 
cyklistické infrastruktury na území Karlovarského kraje. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Nabídka na provedení dílčích prací v rámci akce „Stavební úpravy fasády průčelí radnice“ 
 
Usnesení RM/2015/13/14a: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Milana Kadery na provedení 
dílčích zednických prací na domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 144 v rámci akce „Stavební úpravy 
fasády průčelí radnice ve Žluticích“ za cenu ve výši 73 182 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/13/14b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Milana Kadery na provedení 
dílčích zednických prací na domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 145 v rámci akce „Stavební úpravy 
fasády průčelí radnice ve Žluticích“ za cenu ve výši 65 528 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny dne 20. 4. 2015 
 
Usnesení RM/2015/13/15: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci 
MPZ Žlutice Rady města Žlutice dne 20. 4. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Karel Kroutil v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


