
 

 
 

Program 65. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 9. října 2017 od 16:30 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 21. 9. 2017 
2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
3. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 26. 9. 2017 
4. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Střelská stezka 2017 (úsek Nádraží Žlutice - Lomnice)“ 
5. Souhlas s uzavřením Mateřské školy Žlutice po dobu vánočních prázdnin 
6. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 



 
 

Usnesení ze 65. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 9. října 2017 od 16:30 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní K. Kroutil 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 21. 9. 2017 
 
Usnesení RM/2017/65/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 21. 9. 2017. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 31. 8. 2017. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2017/65/2a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 3 v domě Žlutice, Hradební č. p. 41 paní 
KŽ na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 1 770 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 3, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2b: 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. 296 paní 
TF na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve 
výši 1 558 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 3, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 7 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 
(DPS Žlutice) paní RŠ na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční 
základní nájemné ve výši 1 291 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní 
smlouvy. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2d: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 8 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 
(DPS Žlutice) paní HS 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: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2e: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a neschvaluje ostatní doručené žádosti o pronájem městských bytů. (PRO: 3, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



 
 
Usnesení RM/2017/65/2f: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 106/1 v k. ú. Žlutice 
o výměře 200 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 manželům JM a NM a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 3, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2g: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 103/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 297 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2 panu VR a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2h: Rada města Žlutice schvaluje pacht pozemku p. č. 680/1 o výměře 17 042 
m2 a pozemku p. č. 683 o výměře 324 m2 v k. ú. Protivec u Žlutic na dobu neurčitou za roční 
pachtovné ve výši 0,10 Kč/m2 společnosti Statek Chyše (IČ 18224962) a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušné pachtovní smlouvy. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2i: Rada města Žlutice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 116/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 89 m2 na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 1 Kč/m2 panu VV a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné nájemní smlouvy. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2j: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana JV a paní LŠ a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice o výměře 120 m2 a část 
pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice o výměře 160 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 
1 Kč/m.2 (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2k: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana PH a schvaluje 
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v budově na pozemku st. 62 v k. ú. Ratiboř u 
Žlutic (bývalá hasičská zbrojnice) na dobu neurčitou za měsíční nájemné ve výši 300 Kč. (PRO: 3, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/2l: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti Leader Academy a 
schvaluje zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v budově na pozemku st. 897 v k. ú.  
Žlutic (bývalá prádelna v zámecké zahradě) na dobu určitou do 31. 3. 2019 za měsíční nájemné ve 
výši 3 000 Kč. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 26. 9. 2017 
 
Usnesení RM/2017/65/3: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro regeneraci 
městské památkové zóny ze dne 26. 9. 2017. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Střelská stezka 2017 (úsek Nádraží Žlutice - Lomnice)“ 
 
Usnesení RM/2017/65/4: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Jiřího Oboznenka (IČ 
01978918) na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost v rámci veřejné zakázky 
„Střelská stezka 2017 (úsek Nádraží Žlutice - Lomnice)“ za cenu ve výši 257 000 Kč bez DPH a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle přiloženého 
návrhu. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 



Bod 5. Souhlas s uzavřením Mateřské školy Žlutice po dobu vánočních prázdnin 
 
Usnesení RM/2017/65/5: Rada města Žlutice schvaluje uzavření Mateřské školy Žlutice v období 
vánočních prázdnin od 27. prosince 2017 do 2. ledna 2018 za podmínky včasného informování 
rodičů. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 
 
Usnesení RM/2017/65/6a: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby Žlutice 
(IČ 26347865) na opravy v bytě číslo 2 v městském domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 156 za cenu ve 
výši 46 160 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky. 
(PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/6b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby Žlutice 
(IČ 26347865) na rozšíření veřejného osvětlení v Ratiboři (na konci sídla) za cenu ve výši 17 568 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky. (PRO: 3, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/6c: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby Žlutice 
(IČ 26347865) na rozšíření veřejného osvětlení v Nádražní ulici (nad železniční tratí) za cenu ve výši 
114 505 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky. 
(PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/65/6d: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby Žlutice 
(IČ 26347865) na rozšíření veřejného osvětlení na schodišti mezi Vítěznou a Poděbradovou ulicí 
(pod školami) za cenu ve výši 122 884 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušné objednávky. (PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


