
 

 
 

Program 24. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 16. listopadu 2015 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Dohoda se společností Lesy Žlutice o jednorázové změně výše pachtovného 
2. Změny zakladatelské listiny společnosti Lesy Žlutice 
3. Změny zakladatelské listiny společnosti Technické služby Žlutice 
4. Dotační program města Žlutice pro rok 2016 
5. Volební řád školských rad 
6. Jmenování členů školské rady ZŠ a ZUŠ Žlutice 
7. Žádost ZŠ a ZUŠ Žlutice o dotaci na mimoškolní činnost 
8. Žádost pana PP o dar na restaurování Kubova křížku 
9. Odstoupení pana Aloise Mináře z funkce člena komise pro bydlení 
10. Přistoupení spoludlužníka k dluhu vůči městu 
11. Pronájem městského bytu číslo 4 v domě 5. května 15 
12. Pronájem městského bytu číslo 1 v domě Nádražní 361 
13. Nabídka na zajištění odchytové služby na území města 
14. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 11.11.2015 
15. Zápis z jednání komise pro spolkovou činnost ze dne 10.11.2015 
16. Žádost paní HH o dotaci na tisk informačních materiálů 

 



 
 

Usnesení z 24. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 16. listopadu 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. Dohoda se společností Lesy Žlutice o jednorázové změně výše pachtovného 
 
Usnesení RM/2015/24/1: Rada města Žlutice schvaluje dohodu se společností Lesy Žlutice (IČ 
26364336) o jednorázovém navýšení pachtovného za pacht městských lesních pozemků pro rok 
2015 na částku 750 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem dohody ve 
znění podle předloženého návrhu (zvýšené pachtovné bude v plné výši použito pro 
spolufinancování stavby Střelské cesty v úseku Mostec – Mostecká cesta). (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Změny zakladatelské listiny společnosti Lesy Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/24/2: Rada města Žlutice v působnosti valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti a její podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem zakladatelské listiny ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Změny zakladatelské listiny společnosti Technické služby Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/24/3: Rada města Žlutice v působnosti valné hromady společnosti Technické 
služby Žlutice (IČ 26347865) schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti a její podřízení 
zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem zakladatelské listiny ve znění podle 
předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Dotační program města Žlutice pro rok 2016 
 
Usnesení RM/2015/24/4: Rada města Žlutice vyhlašuje Dotační program města Žlutice pro rok 2016 
ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Volební řád školských rad 
 
Usnesení RM/2015/24/5: Rada města Žlutice schvaluje volební řád školských rad základních, 
středních a vyšších odborných škol zřizovaných městem ve znění podle předloženého návrhu (v 
současnosti se volební řád týká pouze Základní školy a základní umělecké školy Žlutice). (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 



 
Bod 6. Jmenování členů školské rady ZŠ a ZUŠ Žlutice 
 
Usnesení RM/2015/24/6: Rada města Žlutice volí pana Václava Slavíka a paní Ivanu Strejčkovou jako 
zástupce zřizovatele do školské rady příspěvkové organizace Základní škola a základní umělecká 
škola Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Žádost ZŠ a ZUŠ Žlutice o dotaci na mimoškolní činnost 
 
Usnesení RM/2015/24/7: Rada města Žlutice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13 000 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola a základní umělecká škola Žlutice na zajištění dopravy žáků do 
Teuschnitz v rámci projektu Týden o zdraví. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost pana PP o dar na restaurování Kubova křížku 
 
Usnesení RM/2015/24/8: Rada města Žlutice schvaluje poskytnutí daru ve výši 3 000 Kč panu PP na 
restaurování Kubova křížku v Protivci. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Odstoupení pana Aloise Mináře z funkce člena komise pro bydlení 
 
Usnesení RM/2015/24/9: Rada města Žlutice bere na vědomí odstoupení pana Aloise Mináře 
z funkce člena Komise pro bydlení Rady města Žlutice ke dni 3.11.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 10. Přistoupení spoludlužníka k dluhu vůči městu 
 
Usnesení RM/2015/24/10: Rada města Žlutice schvaluje dohodu s panem DP o přistoupení 
spoludlužníka k dluhu paní MŽ vůči městu a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
dohody ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 11. Pronájem městského bytu číslo 4 v domě 5. května 15 
 
Usnesení RM/2015/24/11: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 4 v domě Žlutice, 5. května č. p. 15 panu 
DP na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 2 075 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 12. Pronájem městského bytu číslo 1 v domě Nádražní 361 
 
Usnesení RM/2015/24/12: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a neschvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 
paní MP. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Nabídka na zajištění odchytové služby na území města 
 
Usnesení RM/2015/24/13: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Petra Prokeše na zajištění 
odchytové služby a umístění do záchranné stanice pro volně pobíhající zvířata na území města a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu 
(rámcová smlouva se týká především psů, za umístění do útulku v Dalovicích bude účtována 
jednorázová cena 4 000 Kč). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 



 
Bod 14. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 11.11.2015 
 
Usnesení RM/2015/24/14: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci 
městské památkové zóny Rady města Žlutice ze dne 11.11.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Zápis z jednání komise pro spolkovou činnost ze dne 10.11.2015 
 
Usnesení RM/2015/24/15: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro spolkovou 
činnost Rady města Žlutice ze dne 10.11.2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 16. Žádost paní HH o dotaci na tisk informačních materiálů 
 
Usnesení RM/2015/24/16: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní HH o poskytnutí dotace 
ve výši 10 000 Kč na tisk informačních materiálů tematických naučných stezek v okolí města s tím, 
že uvedená záležitost bude zahrnuta v rozpočtu města pro rok 2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


