
 

 
 

Program 59. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 26. června 2017 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro rozvoj a nakládání s majetkem města ze dne 29. 5. 2017 
2. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 22. 6. 2017 
3. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
4. Odměny ředitelům městských společností a organizací 
5. Nabídky na analýzu a rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení 
6. Žádost spolku Linka bezpečí o poskytnutí daru 
7. Zřízení služebnosti zatěžující pozemek p. č. 3240/1 v k. ú. Žlutice 
8. Informace o úsecích silnic ve vlastnictví Karlovarského kraje bez zimní údržby 



 
 

Usnesení z 59. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 26. 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. Zápis z jednání komise pro rozvoj a nakládání s majetkem města ze dne 29. 5. 2017 
 
Usnesení RM/2017/59/1: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj a 
nakládání s majetkem města ze dne 29. 5. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 22. 6. 2017 
 
Usnesení RM/2017/59/2a: 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/2017/59/2b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 31. 5. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2017/59/3a: Rada města Žlutice schvaluje žádost paní LČ o předčasné ukončení 
nájemní smlouvy k městskému bytu číslo 3 v domě Žlutice, Hradební č. p. 19 za podmínky 
včasného vyklizení a předání bytu s tím, že nájemní vztah skončí dne 30. 6. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/59/3b: Rada města Žlutice schvaluje pronájem městského bytu číslo 8 v domě 
Žlutice, Pod Strání č. p. 467 (DPS Žlutice) panu FV na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností 
dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve výši 714 Kč a za dalších podmínek v souladu se 
zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/59/3c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a neschvaluje ostatní doručené žádosti o pronájem městských bytů. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/59/3d: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 18/1 v k. ú. Žlutice 
o výměře 176 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu JJ a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Odměny ředitelům městských příspěvkových organizací 
 
Usnesení RM/2017/59/4: Rada města Žlutice schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací 
DPS Žlutice (IČ 70891079), Mateřská škola Žlutice (IČ 63555522) a Základní škola a základní 
umělecká škola Žlutice (IČ 47701412) za 1. pololetí roku 2017 ve výši podle předloženého návrhu. 



(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Nabídky na analýzu a rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení 
 
Usnesení RM/2017/59/5a: Rada města Žlutice neschvaluje nabídku společnosti ČEZ Energetické 
služby (IČ 27804721) na prověření a kontrolu zemních kabelových tras veřejného osvětlení na 
území městské části Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/59/5b: Rada města Žlutice neschvaluje nabídku společnosti ČEZ Energetické 
služby (IČ 27804721) na aktualizaci pasportu a studii soustavy veřejného osvětlení na území 
městské části Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Žádost spolku Linka bezpečí o poskytnutí daru 
 
Usnesení RM/2017/59/6: Rada města Žlutice neschvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí (IČ 
61383198) na provoz telefonní linky. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Zřízení služebnosti zatěžující pozemek p. č. 3240/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2017/59/7: Rada města Žlutice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti zatěžující pozemek p. č. 3240/1 v k. ú. Žlutice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce 
(IČ 24729035) za účelem zřízení podzemního kabelového vedení a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Informace o úsecích silnic ve vlastnictví Karlovarského kraje bez zimní údržby 
 
Usnesení RM/2017/59/8: Rada města Žlutice bere na vědomí informace společnosti Údržba silnic 
Karlovarského kraje (IČ 26402068) o úsecích silnic ve vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých 
nebude zajišťována zimní údržba (jedná se o stejné úseky jako v minulém roce). (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


