
 

 
 

Program 58. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: čtvrtek 1. června 2017 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Účetní závěrka organizace DPS Žlutice za rok 2016 
2. Účetní závěrka organizace MŠ Žlutice za rok 2016 
3. Účetní závěrka organizace ZŠ a ZUŠ Žlutice za rok 2016 
4. Účetní závěrka společnosti Lesy Žlutice za rok 2016 
5. Účetní závěrka společnosti Technické služby Žlutice za rok 2016 
6. Účetní závěrka společnosti Žlutická teplárenská za rok 2016 
7. Revokace usnesení o převodu vozidla DPS Žlutice 
8. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 24. 5. 2017 
9. Pronájmy městských nemovitostí 
10. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 
11. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci „Polyfunkční komunitní centrum Žlutice“ 
12. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci „Bydlení na zámku“ 
13. Nabídka na zajištění dotačních služeb „Zateplení šaten Sokol Žlutice“ 
14. Nabídka na zajištění dotačních služeb „Zateplení plavecké učebny Žlutice“ 
15. Nabídka na zajištění TDI na akci „Rekonstrukce křižovatky Žlutice“ 
16. Nabídka na zpracování koncepce městského tepelného hospodářství 



 
 

Usnesení z 58. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: čtvrtek 1. června 2017 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní K. Kroutil, A. Minář a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Účetní závěrka organizace DPS Žlutice za rok 2016 
 
Usnesení RM/2017/58/1: Rada města Žlutice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace DPS 
Žlutice za rok 2016 (a rozdělení hospodářského výsledku organizace podle předloženého návrhu). 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Účetní závěrka organizace MŠ Žlutice za rok 2016 
 
Usnesení RM/2017/58/2: Rada města Žlutice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Žlutice za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku organizace podle 
předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Účetní závěrka organizace ZŠ a ZUŠ Žlutice za rok 2016 
 
Usnesení RM/2017/58/3: Rada města Žlutice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku 
organizace podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Účetní závěrka společnosti Lesy Žlutice za rok 2016 
 
Usnesení RM/2017/58/4: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku 
společnosti podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Účetní závěrka společnosti Technické služby Žlutice za rok 2016 
 
Usnesení RM/2017/58/5: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 a rozdělení hospodářského 
výsledku společnosti podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Účetní závěrka společnosti Žlutická teplárenská za rok 2016 
 
Usnesení RM/2017/58/6: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Žlutická 
teplárenská (IČ 26341107) schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 a rozdělení 
hospodářského výsledku společnosti podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 



Bod 7. Revokace usnesení o převodu vozidla DPS Žlutice 
 
Usnesení RM/2017/58/7: Rada města Žlutice revokuje usnesení RM/2017/55/7 a souhlasí s převodem 
nepotřebného majetku organizace DPS Žlutice (vozidla Renault Kangoo) třetí osobě za cenu ve výši 
odhadní hodnoty majetku (převod za odhadní a nikoli zůstatkovou hodnotu majetku). (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 24. 5. 2017 
 
Usnesení RM/2017/58/8a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 24. 5. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/58/8b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 30. 4. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Pronájmy městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2017/58/9: Rada města Žlutice schvaluje pronájem nebytového prostoru (jednotka 38) 
v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 spolku Světlo Kadaň za účelem poskytování sociálních služeb 
pro občany města na dobu neurčitou za čtvrtletní základní nájemné ve výši 1 980 Kč a za dalších 
podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 
 
Usnesení RM/2017/58/10: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) na výstavbu (doplnění) veřejného osvětlení v Poděbradově ulici za cenu ve 
výši 150 265 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci „Polyfunkční komunitní centrum Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2017/58/11a: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do Integrovaného 
operačního programu na projekt „Polyfunkční komunitní centrum Žlutice“ a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem dokumentů souvisejících s podáním žádosti. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/58/11b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje (IČ 60279524) na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci 
do Integrovaného operačního programu na projekt „Komunitní centrum Žlutice“ za cenu ve výši 
120 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění 
podle přiloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/58/11c: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o dílo na 
zhotovení díla „Rozdělení projektové dokumentace muzea a radnice ve Žluticích“ se společností 
Ateliér Soukup Opl Švehla (IČ 25229869) a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
smluvního dokumentu ve znění podle předloženého návrhu (posun termínu dokončení a předání 
díla). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci „Bydlení na zámku“ 
 
Usnesení RM/2017/58/12a: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do Integrovaného 



operačního programu na projekt „Bydlení na zámku Žlutice“ a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem dokumentů souvisejících s podáním žádosti. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/58/12b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje (IČ 60279524) na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci 
do Integrovaného operačního programu na projekt „Bydlení na zámku Žlutice“ za cenu ve výši 
99 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění 
podle přiloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/58/12c: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 smlouvy o dílo na 
zhotovení díla „Rekonstrukce domu č. p. 261 ve Žluticích“ se společností Ateliér Soukup Opl Švehla 
(IČ 25229869) a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smluvního dokumentu ve znění 
podle předloženého návrhu (posun termínu dokončení a předání díla). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 13. Nabídka na zajištění dotačních služeb „Zateplení šaten Sokol Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2017/58/13: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Tendra (IČ 01820265) 
na organizaci zadávacího řízení na akci „Zateplení objektu šaten v TJ Sokol ve městě Žlutice“ za 
cenu ve výši 1% z celkových uznatelných nákladů akce (min. 39 000 Kč) bez DPH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle přiloženého návrhu. (PRO: 
5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Nabídka na zajištění dotačních služeb „Zateplení plavecké učebny Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2017/58/14: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Tendra (IČ 01820265) 
na organizaci zadávacího řízení na akci „Zateplení plavecké učebny Žlutice“ za cenu ve výši 1% z 
celkových uznatelných nákladů akce (min. 39 000 Kč) bez DPH a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle přiloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod 15. Nabídka na zajištění TDI na akci „Rekonstrukce křižovatky Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2017/58/15: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Petra Chomického (IČ 
69954101) na zajištění výkonu technického dozoru investora na stavbě „Rekonstrukce křižovatky 
Žlutice“ za cenu ve výši 62 000 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
příkazní smlouvy ve znění podle přiloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 16. Nabídka na zpracování koncepce městského tepelného hospodářství 
 
Usnesení RM/2017/58/16: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti ENACO (IČ 02751704) 
na expertní posouzení a návrh koncepčního uspořádání následného provozu městského tepelného 
hospodářství za cenu ve výši 135 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem smlouvy o dílo ve znění podle přiloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


