
 
 
 

 
 

Program 16. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 8. června 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Žádost paní ON o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
2. Pachty hospodářských pozemků 
3. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 
4. Projektové poradenství v sociální oblasti 
5. Organizace zadávacího řízení a technický dozor akce „Zateplení dílen ZŠ Žlutice“ 
6. Zednické práce při akci „Stavební obnova průčelí radnice ve Žluticích“ 
7. Zápis z jednání školské rady ze dne 2. 6. 2015 

 



 
 

 
 

Usnesení z 16. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 8. června 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. Žádost paní ON o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
 
Usnesení RM/2015/16/1: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní ON a schvaluje předčasné 
ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 156 ke dni 
31. 8. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 2. Pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/16/2a: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3639 o výměře 
105 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 paní EŠ a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/16/2b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3286/3 o výměře 
250 m2 v k. ú. Žlutice na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 0,1 Kč/m2 paní ES a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 3. Žádosti o pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/16/3a: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní HK a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice o výměře 120 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/16/3b: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana MU a neschvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 44 v k. ú. Žlutice (o výměře 
5 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2) (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/16/3c: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana OD a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 2647/16 v k. ú. Protivec u 
Žlutic o výměře 680 m2 za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Projektové poradenství v sociální oblasti 
 
Usnesení RM/2015/16/4: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Blond & Brown (IČ 
27587916) na zajištění poradenství v sociální oblasti (KPSVL) za cenu ve výši 225 Kč/hod a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o poradenství. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 



 
Bod 5. Organizace zadávacího řízení a technický dozor akce „Zateplení dílen ZŠ Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2015/16/5a: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti TENDRA na organizaci 
zadávacího řízení veřejné zakázky „Zateplení dílen ZŠ Žlutice“ ve znění podle předloženého návrhu 
a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/16/5a: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti TENDRA na zajištění 
technického dozoru investora v rámci veřejné zakázky „Zateplení dílen ZŠ Žlutice“ ve znění podle 
předloženého návrhu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné příkazní 
smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Nabídka na provedení dílčích prací v rámci akce „Stavební úpravy fasády průčelí radnice“ 
 
Usnesení RM/2015/16/6: 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 399 119 Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Zápis z jednání školské rady ze dne 2. 6. 2015 
 
Usnesení RM/2015/16/7: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Školské rady Základní 
školy a základní umělecké školy Žlutice ze dne 2. 6. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Karel Kroutil v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


