
 
 
 

 
 

Program 18. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: čtvrtek 6. srpna 2015 od 16 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Pronájem kancelářských prostor v budově radnice 
2. Žádost spolku STATIM o dar na obnovu babyboxu 
3. Rozbor hospodaření DPS Žlutice za 1. pololetí 2015 
4. Veřejnoprávní smlouva o přijetí dotace od Karlovarského kraje 
5. Souhlas s provedením stavby domovního zásobníku plynu 
6. Návrh budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Kabel NN Malé náměstí“ 
7. Návrh budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Vedení a kabel NN Žižkov“ 
8. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Žlutice č. p. 53“ 
9. Návrh dodatku smlouvy na stavbu „Rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici“ 
10. Pachty hospodářských pozemků 
11. Zápis z jednání bytové komise ze dne 4.8.2015 
12. Pronájmy městských bytů a nebytových prostorů 
13. Návrh dodatku smlouvy na pronájem pozemku p. č. 80 v k. ú. Žlutice 
14. Zrušení veřejné zakázky „Rekonstrukce Malého náměstí ve Žluticích“ 
15. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení školních dílen ZŠ Žlutice“ 

 



 
 

 
 

Usnesení z 18. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: čtvrtek 6. srpna 2015 od 16 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní A. Minář, J. Voglová a J. Zeman 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Pronájem kancelářských prostor v budově radnice 
 
Usnesení RM/2015/18/1: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost Úřadu práce ČR a schvaluje 
zveřejnění záměru pronajmout na dobu neurčitou kancelářské prostory o výměře 25 m2 ve 2. 
nadzemním podlaží budovy Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č. p. 144 za roční základní 
nájemné ve výši minimálně 250 Kč a paušální úhradu souvisejících služeb a za dalších podmínek 
stanovených ve vzorové nájemní smlouvě. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Žádost spolku STATIM o dar na obnovu babyboxu 
 
Usnesení RM/2015/18/2: Rada města Žlutice bere na vědomí spolku Babybox pro odložené děti - 
STATIM (IČ 27006891), schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000 Kč na modernizaci babyboxu 
v Nemocnici Sokolov a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů.) 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Rozbor hospodaření DPS Žlutice za 1. pololetí 2015 
 
Usnesení RM/2015/18/3: Rada města Žlutice bere na vědomí rozbor hospodaření příspěvkové 
organizace DPS Žlutice za rok 1. pololetí 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Veřejnoprávní smlouva o přijetí dotace od Karlovarského kraje 
 
Usnesení RM/2015/18/4: Rada města Žlutice schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Karlovarským 
krajem o přijetí dotace ve výši 456000 Kč v rámci programu Podpora rozvoje cyklistické 
infrastruktury v Karlovarském kraji a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve 
znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Souhlas s provedením stavby domovního zásobníku plynu 
 
(bez usnesení) 
 
Bod 6. Návrh budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Kabel NN Malé náměstí“ 
 
Usnesení RM/2015/18/6: Rada města Žlutice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce (IČ 24729035) 
pro realizaci stavby „Žlutice, p. č. 4172/14, Malé náměstí – kabel NN“ a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 



 
Bod 7. Návrh budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Vedení a kabel NN Žižkov“ 
 
Usnesení RM/2015/18/7: Rada města Žlutice schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce (IČ 24729035) 
pro realizaci stavby „Žlutice, Žižkov, vedení NN, kabel NN“ a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost o poskytnutí dotace na projekt „Žlutice č. p. 53“ 
 
Usnesení RM/2015/18/8: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost manželů JV a PV a neschvaluje 
poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na realizaci projektu „Žlutice č. p. 53.“ (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Návrh dodatku smlouvy na stavbu „Rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici“ 
 
(bez usnesení) 
 
Bod. 10. Pachty hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2015/18/10a: Rada města Žlutice schvaluje pacht část pozemku p. č. 2647/16 v k. ú. 
Protivec u Žlutic o výměře 680 m2 na dobu neurčitou panu OD za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/18/10b: Rada města Žlutice schvaluje pacht část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 120 m2 na dobu neurčitou paní HK za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Zápis z jednání bytové komise ze dne 4. 8. 2015 
 
Usnesení RM/2015/18/11: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise Rady 
města Žlutice ze dne 4. 8. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 12. Pronájmy městských bytů a nebytových prostorů 
 
Usnesení RM/2015/18/12a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a neschvaluje pronájem městského bytu panu DZ. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/18/12b: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje předčasné ukončení smlouvy na pronájem městského bytu číslo 2 v domě 
Žlutice, Dukelských hrdinů č. p. 98 ke dni 31.8.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/18/12c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje předčasné ukončení smlouvy na pronájem městského bytu číslo 2 v domě 
Žlutice, 28. října č. p. 37 ke dni 31.8.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/18/12d: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem nebytového prostoru v přízemí domu Žlutice, Smetanova č. p. 
6 o výměře 9 m2 panu JP na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 1 940 Kč. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 



Bod 13. Návrh dodatku smlouvy na pronájem pozemku p. č. 80 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/18/13: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 nájemní smlouvy se Státním 
pozemkovým úřadem ČR na pronájem pozemku p. č. 80 v k. ú. Žlutice a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Zrušení veřejné zakázky „Rekonstrukce Malého náměstí ve Žluticích“ 
 
Usnesení RM/2015/18/14: Rada města Žlutice schvaluje zrušení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
Malého náměstí ve Žluticích“ z důvodu časové nemožnosti spolufinancování stavby v rámci ROP 
Severozápad a pověřuje starostu města Václava Slavíka provedením všech příslušných souvisejících 
úkonů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení dílen ZŠ Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2015/18/15: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení nabídek, vybírá jako 
zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení dílen ZŠ Žlutice“ společnost DOZORSTAV (IČ 28382234) ve 
spolupráci se společností Technické služby Žlutice (IČ 26347865), jejichž nabídka na zhotovení díla 
za cenu ve výši 1548530,90 bez DPH a bez rozpočtové rezervy byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem všech příslušných smluvních 
dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


