
 

 
 

Program 31. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 29. února 2016 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2015 
2. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na vzdělávací projekt 
3. Veřejná zakázka na zhotovení stavebních otvorů na domě č. p. 145 
4. Pachty městských hospodářských pozemků 
5. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 23. 2. 2016 
6. Pronájmy městských bytů a nebytových prostor 
7. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 17. 2. 2016 
8. Žádost o souhlas se stavbou ohradní zdi 

 



 
 

Usnesení z 31. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 29. února 2016 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. Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2015 
 
Usnesení RM/2016/31/1: Rada města Žlutice schvaluje výroční zprávu o poskytování informací 
v roce 2015. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na vzdělávací projekt 
 
Usnesení RM/2016/31/2: Rada města Žlutice neschvaluje nabídku společnosti M.C.TRITON (IČ 
49622005) na zpracování žádosti o dotaci na vzdělávací projekt z operačního programu 
Zaměstnanost. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Veřejná zakázka na zhotovení stavebních otvorů na domě č. p. 145 
 
Usnesení RM/2016/31/3: Rada města Žlutice vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky "Úpravy 
stavebních otvorů pro osazení oken a dveří domu č. p. 145 ve Žluticích“ uchazeče Milan Kadera (IČ 
11365218), jehož nabídka na zhotovení díla za cenu ve výši 615 830 Kč včetně DPH byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné 
smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Pachty městských hospodářských pozemků 
 
Usnesení RM/2016/31/4: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana FB a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat na dobu neurčitou část pozemku p. č. 3770/2 v k. ú. Žlutice o výměře 63 m2 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 23. 2. 2016 
 
Usnesení RM/2016/31/5a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 23. 2. 2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/31/5b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města ke dni 31. 1. 2016. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 6. Pronájmy městských bytů a nebytových prostor 
 
Usnesení RM/2016/31/6a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Hradební č. p. 19 panu 



JK na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve 
výši 1 437 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/31/6b: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 2 v domě Žlutice, Hradební č. p. 19 panu 
VJ na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve 
výši 2 067 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/31/6c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Hradební č. p. 41 paní 
DV na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 1 877 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2016/31/6d: 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/2016/31/6e: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Bytové komise Rady 
města Žlutice a schvaluje žádost pana NVD o předčasné ukončení smlouvy o pronájmu nebytového 
prostoru ve 2. nadzemním podlaží v domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 248 ke dni 31. 3. 2016. (PRO: 
5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 17. 2. 2016 
 
Usnesení RM/2016/31/7: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci 
městské památkové zóny Rady města Žlutice ze dne 17. 2. 2016. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost o souhlas se stavbou ohradní zdi 
 
Usnesení RM/2016/31/8: Rada města Žlutice neschvaluje žádost pana TR o souhlas se stavbou 
ohradní zdi ve Smetanově ulici na parcelách p. č. 3293/1, 3293/2 a 3294 v k. ú. Žlutice (město je 
vlastníkem části pozemků sousedících se zamýšlenou stavbou). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


