
 

 
 

Program 75. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 19. února 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro spolkovou činnost ze dne 13. 2. 2018 
2. Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu města Žlutice 2018 
3. Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2017 
4. Výběr dodavatele osobního automobilu 
5. Žádost o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 
6. Zřízení služebnosti na městské parcele p. č. 4277/1 v k. ú. Žlutice 
7. Nabídka na posouzení úpravy technologie v městské teplárně 
8. Žádost pana TR o udělení souhlasu se stavbou plotu 
9. Pronájem pozemku st. 913 v k. ú. Žlutice 



 
 

Usnesení ze 75. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 19. 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 spolkovou činnost ze dne 13. 2. 2018 
 
Usnesení RM/2018/75/1: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro spolkovou 
činnost Rady města Žlutice ze dne 13. 2. 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 2. Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu města Žlutice 2018 
 
Usnesení RM/2018/75/2: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení žádostí městského 
dotačního programu pro rok 2018 a schvaluje poskytnutí jednotlivých dotací z rozpočtu města ve 
výši do 50 000 Kč podle přiloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2017 
 
Usnesení RM/2018/75/3: Rada města Žlutice schvaluje výroční zprávu o poskytování informací 
v roce 2017 ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Výběr dodavatele osobního automobilu 
 
Usnesení RM/2018/75/4: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Osobní automobil pro Město Žlutice,“ vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky 
uchazeče Škoda – Manfred Schöner (IČ 1287117), jehož nabídka na dodávku za cenu ve výši 
616 675 Kč včetně DPH bez započtení protihodnoty prodávaného stávajícího vozidla byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
smluvních dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 
 
Usnesení RM/2018/75/5: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu 
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2018 na projekt 
Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého ve znění podle předloženého návrhu a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 0, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Zřízení služebnosti na městské parcele p. č. 4277/1 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/75/6: Rada města Žlutice schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu a 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti zatěžující pozemek p. č. 4277/1 v k. ú. Žlutice se společností 
ČEZ Distribuce (IČ 24729035) ve znění podle předloženého návrhu a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem smlouvy a dalších souvisejících dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 



0) 
 
Bod 7. Nabídka na posouzení úpravy technologie v městské teplárně 
 
Usnesení RM/2018/75/7: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti ENACO (IČ 02751704) na 
posouzení úpravy technologie v městské teplárně za cenu ve výši 45 000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem objednávky nebo smlouvy o dílo ve znění podle 
předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost pana Tomáše Riese o udělení souhlasu se stavbou plotu 
 
Usnesení RM/2018/75/8: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana TR a schvaluje výstavbu 
plotu podle předložené projektové dokumentace na pozemcích sousedících s pozemkem p. č. 
3296/3 ve vlastnictví města. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Pronájem pozemku st. 913 v k. ú. Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/75/9a: Rada města Žlutice schvaluje dohodu s organizací Správa železniční 
dopravní cesty (IČ 70994234) o úhradě plnění za bezesmluvní užívání pozemku st. 913 v k. ú. Žlutice 
městem za období od 25. 1. 2018 do 31. 3. 2018 s plněním ve výši 1 598 Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem dohody ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/75/9b: Rada města Žlutice schvaluje nájemní smlouvu s organizací Správa 
železniční dopravní cesty (IČ 70994234) o pronájmu pozemku st. 913 v k. ú. Žlutice městu na dobu 
neurčitou za roční nájemné ve výši 7 120 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


