
 
 
 

 
 

Program 21. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: úterý 29. září 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 31.8.2015 
2. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 22.9.2015 
3. Pronájmy a ukončení pronájmu městských bytů 

 



 
 

 
 

Usnesení z 21. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: úterý 29. září 2015 od 17 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. Seznam dlužníků nájemného za městské byty a nebytové prostory ke 31. 8. 2015 
 
Usnesení RM/2015/21/1: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam dlužníků nájemného za užívání 
bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města ke dni 31.8.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Zápis z jednání bytové komise ze dne 22. 9. 2015 
 
Usnesení RM/2015/21/2: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise Rady 
města Žlutice ze dne 22. 9. 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 3. Pronájmy a ukončení pronájmu městských bytů 
 
Usnesení RM/2015/21/3a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 5 v domě Žlutice, Smetanova č. p. 6 panu BK na 
dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve výši 
1 703 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví města. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/21/3b: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 4 v domě Žlutice, 28. října č. p. 37 panu 
JK na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve 
výši 2 424 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/21/3c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady města 
Žlutice a neschvaluje ostatní doručené žádosti o pronájem městského bytu. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/21/3d: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice, neschvaluje žádost o prodloužení pronájmu městského bytu číslo 4 v domě Žlutice, 
5. května č. p. 15 a trvá na ukončení nájemní smlouvy a vyklizení bytu ke dni 31.10.2015. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/21/3e: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice, neschvaluje žádost o předčasné ukončení pronájmu městského bytu číslo 26 v domě 
Žlutice, Pod Strání č. p. 467 (DPS Žlutice) ke dni 30.9.2015 (a trvá na dodržení smluvně stanovené 
výpovědní doby). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



Usnesení RM/2015/21/3f: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko příspěvkové organizace 
DPS Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 9 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 paní 
AN na dobu neurčitou za podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2015/21/3g: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní AN a schvaluje provedení 
úprav koupelny v městském bytě číslo 9 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 na náklady žadatelky. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


