
 

 
 

Program 79. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: středa 9. května 2018 od 8 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 26. 4. 2018 
2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
3. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 
4. Žádost nadačního fondu Gaudeamus o dar na dějepisnou soutěž 
5. Nabídka na poskytnutí odborných energetických služeb 
6. Zpráva České školní inspekce o provedené inspekci v MŠ Žlutice 
7. Vyhlášení ředitelského volna ZŠZUŠ Žlutice 
8. Služebnost pro společnost ČEZ Distribuce 
9. Nabídka na provedení deratizace 
10. Požadavek Drážního úřadu na prořez stromů v ochranném pásmu železnice 
11. Žádost o vyjádření o hospodářské nevyužitelnosti pozemků 
12. Záměr prodeje osobního vozidla 
13. Navýšení počtu pracovních úvazků v DPS Žlutice 
14. Žádost o individuální dotaci Karlovarského kraje 
15. Stížnost pana MP 



 
 

Usnesení ze 79. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: středa 9. května 2018 od 8 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 26. 4. 2018 
 
Usnesení RM/2018/79/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 26. 4. 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 31. 3. 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2018/79/2a: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a neschvaluje žádnou doručenou žádost o pronájem městských bytů. (PRO: 5, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2b: Rada města Žlutice schvaluje Pravidla pro nájem, pacht, výpůjčku a jiné 
zatížení nemovitého majetku města Žlutice ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem 
Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2c: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní RA, schvaluje předčasné 
ukončení pachtu část pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. Žlutice o výměře 312 m2 ke dni 13. květnu 2018 a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné dohody. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2d: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní IB a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat část pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. Žlutice o výměře 500 m2 na dobu neurčitou 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2e: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní MK a pana SK a 
schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 309/1 a část pozemku st. 177 v k. ú. 
Žlutice o celkové výměře 398 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2f: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní AL a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice o výměře 170 m2 na dobu neurčitou 
za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2g: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní DO a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 218/2 v k. ú. Žlutice o výměře 250 m2 na dobu 



neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2h: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana PP a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat pozemky p. č. 842 o výměře 8830 m2, p. č. 848/2 o výměře 7701 
m2, p. č. 852/1 o výměře 1917 m2, p. č. 856 o výměře 7348 m2, p. č. 870/1 o výměře 824 m2, p. č. 
870/3 o výměře 2021 m2, p. č. 871 o výměře 593 m2, p. č. 913/3 o výměře 2287 m2, p. č. 929/1 o 
výměře 651 m2 a p. č. 1461/1 o výměře 765 m2, vše v k. ú. Veselov, na dobu neurčitou za roční 
pachtovné minimálně ve výši 0,40 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2j: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana PŠ a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat pozemky p. č. 104/1 o výměře 70506 m2, p. č. 374/1 o výměře 950 m2, p. č. 
374/2 o výměře 72 m2, p. č. 374/3 o výměře 103110 m2, p. č. 377/1 o výměře 4679 m2, p. č. 377/2 o 
výměře 4456 m2, p. č. 380 o výměře 1043 m2, p. č. 381 o výměře 539 m2, p. č. 404 o výměře 324 
m2, p. č. 410/2 o výměře 6658 m2, p. č. 412/1 o výměře 3121 m2, p. č. 413 o výměře 629 m2 a p. č. 
442/5 o výměře 28124 m2, vše v k. ú. Mlyňany, na dobu neurčitou za roční pachtovné minimálně ve 
výši 0,40 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/2k: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana PŽ a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p. č. 3630/2 v k. ú. Žlutice o výměře 178 m2 na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Nabídky společnosti Technické služby Žlutice na opravy a údržbu městského majetku 
 
Usnesení RM/2018/79/3a: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) na obnovu pojezdových ploch a chodníků u bytových domů Vítězná č. p. 418 
– 423 za cenu ve výši 291 506 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
příslušné objednávky nebo smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/3b: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) na obnovu chodníků u bytových domů Vítězná č. p. 424 – 425 za cenu ve výši 
913 638 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky 
nebo smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/3c: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) na obnovu chodníků u bytových domů Mlýnská č. p. 460 – 463 za cenu ve 
výši 491 664 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky 
nebo smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/3d: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) na základní opravu veřejných schodišť v ulicích Poděbradova (2x), Pod Strání 
a Malé náměstí za cenu ve výši 60 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušné objednávky nebo smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/79/3e: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Technické služby 
Žlutice (IČ 26347865) na opravu veřejného WC v domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 156 za cenu ve 
výši 572 340 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky 
nebo smlouvy o dílo. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Žádost nadačního fondu Gaudeamus o dar na dějepisnou soutěž 
 
Usnesení RM/2018/79/4: Rada města Žlutice neschvaluje žádost nadačního fondu Gaudeamus o 



dotaci nebo dar na konání dějepisné soutěže studentů gymnázií v roce 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Nabídka na poskytnutí odborných energetických služeb 
 
Usnesení RM/2018/79/5: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Jirgl EP (IČ 02449595)  
na zajištění odborného energetického poradenství a pověřuje starostu města Václava Slavíka 
podpisem příslušných dokumentů ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 6. Zpráva České školní inspekce o provedené inspekci v MŠ Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/79/6: Rada města Žlutice bere na vědomí informace České školní inspekce o 
inspekci provedené ve dnech 1. - 2. března 2018 v organizaci Mateřská škola Žlutice. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Vyhlášení ředitelského volna ZŠZUŠ Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/79/7: Rada města Žlutice bere na vědomí informaci organizace Základní škola a 
základní umělecká škola Žlutice o vyhlášení volna ředitelem školy dne 7. května 2018. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod. 8. Služebnost pro společnost ČEZ Distribuce 
 
Usnesení RM/2018/79/8: Rada města Žlutice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se společností 
ČEZ Distribuce (IČ 24729035) zatěžující část městského pozemku p. č. 4273/17 v k. ú. Žlutice za 
účelem realizace stavby „Žlutice, Mlýnská, p. č. 308/2, kabel NN“ a pověřuje starostu města Václava 
Slavíka podpisem smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Nabídka na provedení deratizace 
 
Usnesení RM/2018/79/9: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Kryštofa Lošťáka (IČ 05316367) 
na jednorázové provedení dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prací v městských 
objektech a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy o dílo ve znění 
podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 10. Požadavek Drážního úřadu na prořez stromů v ochranném pásmu železnice 
 
Usnesení RM/2018/79/10: Rada města Žlutice bere na vědomí požadavek Drážního úřadu na 
provedení prořezu vzrostlých stromů rostoucích na městském pozemku p. č. 3836/2 v k. ú. Žlutice v 
ochranném pásmu dráhy a ukládá společnosti Lesy Žlutice zajištění požadovaného prořezu v 
rozsahu podle předložené nabídky. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Žádost o vyjádření o hospodářské nevyužitelnosti pozemků 
 
Usnesení RM/2018/79/11: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana RP o uznání 
hospodářské nevyužitelnosti vybraných pozemků s tím, že hospodářsky nevyužitelný je 
z uvedeného výčtu pouze pozemek p. č. 68 v k. ú. Knínice u Žlutic a s tím, že město vyjadřuje zájem 
o jednání vedoucí k případnému odkoupení uvedeného pozemku. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 



Bod 12. Záměr prodeje osobního vozidla 
 
Usnesení RM/2018/79/12: Rada města Žlutice bere na vědomí zpracovaný odhad ceny vozidla a  
schvaluje zveřejnění záměru prodat osobní vozidlo Škoda Octavia RZ 1K7 1799 za cenu minimálně 
ve výši 20 000 Kč. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Navýšení počtu pracovních úvazků v DPS Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/79/13: Rada města Žlutice schvaluje navýšení počtu úvazků pracovníků ciální 
péče podle návrhu předloženého organizací DPS Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 14. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje 
 
Usnesení RM/2018/79/14: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o individuální dotaci z 
rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1 000 000 Kč za účelem modernizace expozice muzea ve 
Žluticích a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 15. Stížnost pana MP 
 
Usnesení RM/2018/79/15: Rada města Žlutice bere na vědomí stížnost pana MP na neposkytnutí 
požadované informace s tím, že stěžovateli byla informace v plném rozsahu poskytnuta v 
dodatečném termínu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


