
 

 
 

Program 74. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 5. února 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 29. 1. 2018 
2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
3. Zápis z jednání komise pro rozvoj a nakládání s majetkem města ze dne 29. 1. 2018 
4. Stížnost paní IP 
5. Žádost o dotaci na projekt „Sběrný dvůr Žlutice“ 
6. Žádost o dotaci na projekt „Třídicí linka Žlutice“ 
7. Žádosti o dotaci v dotačních programech Karlovarského kraje 



 
 

Usnesení ze 74. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 5. února 2018 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 bydlení ze dne 29. 1. 2018 
 
Usnesení RM/2018/74/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 29. 1. 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 31. 12. 2017. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod. 2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2018/74/2a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 9 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 
(DPS Žlutice) paní ZK 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/2018/74/2b: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 11 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 
(DPS Žlutice) paní MK na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční 
základní nájemné ve výši 1 417 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní 
smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/2c: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 467 
(DPS Žlutice) paní JK a panu FN 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/2018/74/2d: 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. 296 paní 
DO na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 2 316 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/2e: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 3 v domě Žlutice, 5. května č. p. 15 panu 
JB na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné ve 



výši 1 710 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/2f: 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. 19 paní 
VB na dobu určitou v délce 3 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční základní nájemné 
ve výši 2 257 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní smlouvy. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/2g: 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/2018/74/2h: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana AM a neschvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p. č. 278 v k. ú. Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/2i: Rada města Žlutice schvaluje pronájem pozemků st. 889 (včetně budovy), 
st. 890, st. 891, st. 913 (jen budova), p. č. 3787/1, p. č. 3787/5 a p. č. 3803 v k. ú. Žlutice společnosti 
Technické služby Žlutice (IČ 26347865) na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 20 000 Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem nájemní smlouvy ve znění podle 
předloženého návrhu (pronájem areálu bývalé betonárny a bývalého kluziště). (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Zápis z jednání komise pro rozvoj a nakládání s majetkem města ze dne 29. 1. 2018 
 
Usnesení RM/2018/74/3: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj a 
nakládání s majetkem města Rady města Žlutice ze dne 29. 1. 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod 4. Stížnost paní IP 
 
Usnesení RM/2018/74/4: Rada města Žlutice bere na vědomí stížnost paní IP a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka zpracováním odpovědi. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o dotaci na projekt „Sběrný dvůr Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2018/74/5a: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního 
programu Životní prostředí na projekt „Sběrný dvůr Žlutice“ a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem dokumentů souvisejících s podáním žádosti. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/5b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti KAPEX (IČ 28082745) 
na zpracování dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace pro realizaci stavby 
v rámci přípravy projektu „Sběrný dvůr Žlutice“ za cenu ve výši 230 000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle předloženého návrhu. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/5c: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti KAPEX (IČ 28082745) 
na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Sběrný dvůr Žlutice“ za cenu ve výši 
280 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění 
podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 



Bod 6. Žádost o dotaci na projekt „Třídicí linka Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2018/74/6a: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního 
programu Životní prostředí na projekt „Třídicí linka Žlutice“ a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem dokumentů souvisejících s podáním žádosti. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/6b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti KAPEX (IČ 28082745) 
na zpracování dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace pro realizaci stavby 
v rámci přípravy projektu „Třídicí linka Žlutice“ za cenu ve výši 230 000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle předloženého návrhu. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/74/6c: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti KAPEX (IČ 28082745) 
na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Třídicí linka Žlutice“ za cenu ve výši 
280 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění 
podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Žádosti o dotaci v dotačních programech Karlovarského kraje 
 
Usnesení RM/2018/74/7: Rada města Žlutice schvaluje podání žádostí o dotaci do dotačních 
programů Karlovarského kraje v oblastech regionálního rozvoje, kultury, cestovního ruchu a 
památkové péče a bezpečnosti a krizového řízení ve znění podle předložených návrhů a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


