
 

 
 

Program 80. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 21. května 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Jmenování do funkce ředitelky Mateřské školy Žlutice 
2. Jmenování do funkce ředitele Základní školy a základní umělecké školy Žlutice 
3. Rozpočtové opatření Města Žlutice 2/2018/RM 
4. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
5. Účetní závěrka společnosti Lesy Žlutice za rok 2017 
6. Nabídka pana Josefa Sedláčka na dodávku kotle pro volnočasový klub 
7. Žádost Střední lesnické školy Žlutice o souhlas s vybudováním nového přístupu 
8. Dohoda se společností Lesy Žlutice o výkonu práv k propachtovaným nemovitostem 
9. Žádost o dotaci na projekt „Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice“ 



 
 

Usnesení z 80. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 21. května 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. Jmenování do funkce ředitelky Mateřské školy Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/80/1: Rada města Žlutice bere na vědomí zápisy z jednání konkursní komise a 
jmenuje paní Ivu Slunčíkovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice (IČ 
63555522). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Jmenování do funkce ředitele Základní školy a základní umělecké školy Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/80/2: Rada města Žlutice bere na vědomí zápisy z jednání konkursní komise a  
jmenuje pana Luďka Svobodu do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola a základní 
umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace (IČ 47701412). (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Rozpočtové opatření Města Žlutice 2/2018/RM 
 
Usnesení RM/2018/80/3: Rada města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření Města Žlutice 
2/2018/RM ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2018/80/4a: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 312 m2 paní ZM a panu VM na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 

(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/80/4b: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost manželů RČ a MČ a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p. č. 3630/14 v k. ú. Žlutice o výměře 228 m2 na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/80/4c: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana VO a schvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 218/2 v k. ú. Žlutice o výměře 125 m2 a část 
pozemku st. 364 v k. ú. Žlutice o výměře 20 m2 na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 
Kč/m.2 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Účetní závěrka společnosti Lesy Žlutice za rok 2017 
 
Usnesení RM/2018/80/5: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku 
společnosti podle předloženého návrhu. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 



 
Bod 6. Nabídka pana Josefa Sedláčka na dodávku kotle pro volnočasový klub 
 
Usnesení RM/2018/80/6: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Josefa Sedláčka (IČ 69936200) 
na dodávku a montáž teplovodního kotle pro volnočasový klub za cenu ve výši 134 000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky nebo smlouvy o dílo. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Žádost Střední lesnické školy Žlutice o souhlas s vybudováním nového přístupu 
 
Usnesení RM/2018/80/7: Rada města Žlutice schvaluje záměr Střední lesnické školy Žlutice 
spočívající ve vybudování nového přístupu do areálu školy přes upravený pozemek p. č. 328/1 v k. ú. 
Žlutice a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů nezbytných pro 
realizaci stavby. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Dohoda se společností Lesy Žlutice o výkonu práv k propachtovaným nemovitostem 
 
Usnesení RM/2018/80/8: Rada města Žlutice schvaluje dohodu se společností Lesy Žlutice o 
zmocnění k výkonu a organizaci práva myslivosti a rybářského práva a k právním jednáním 
souvisejícím se žádostmi o dotace ve vztahu k propachtovaným nemovitostem a pověřuje starostu 
města Václava Slavíka podpisem příslušné dohody ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Žádost o dotaci na projekt „Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2018/80/9: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Lesy Žlutice (IČ 
26364336) schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Soustava 
odpočinkových míst v lesích města Žlutice“ a pověřuje jednatele společnosti Václava Konopíka 
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 


