
 

 
 

Program 83. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: čtvrtek 28. června od 8 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
2. Informace ředitele ZŠZUŠ Žlutice 
3. Realizace projektu „Filtrace spalin a využití tepla spalin ke zvýšení účinnosti provozu“ 



 
 

Usnesení z 83. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: čtvrtek 28. června od 8 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní K. Kroutil a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2018/83/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana KV, schvaluje předčasné 
ukončení pachtu části pozemku p. č. 3630/15 v k. ú. Žlutice o výměře 287 m2 ke dni 30. červnu 
2018 a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné dohody. (PRO: 4, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní KB a schvaluje zveřejnění 
záměru propachtovat část pozemku p. č. 3630/15 v k. ú. Žlutice o výměře 287 m2 na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1c: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3286/3 v k. ú. 
Žlutice o výměře 500 m2 paní IB na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1d: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 309/1 a část 
pozemku st. 177 v k. ú. Žlutice o celkové výměře 398 m2 paní MK a panu SK na dobu neurčitou za 
roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1e: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. 
Žlutice o výměře 170 m2 paní AL na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1f: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 218/2 v k. ú. 
Žlutice o výměře 250 m2 paní DO na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1g: Rada města Žlutice neschvaluje pacht pozemků 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. 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1h: Rada města Žlutice neschvaluje pacht pozemků 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. (PRO: 4, 



PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/1i: Rada města Žlutice schvaluje pacht pozemku p. č. 3630/2 v k. ú. Žlutice o 
výměře 178 m2 panu PŽ na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Informace ředitele ZŠZUŠ Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/83/2: Rada města Žlutice bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola a Základní umělecká škola Žlutice o organizačních záležitostech provozu 
školy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Realizace projektu „Filtrace spalin a využití tepla spalin ke zvýšení účinnosti provozu“ 
 
Usnesení RM/2018/83/3a: Rada města Žlutice schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy se 
společností Žlutická teplárenská (IČ 26341107), kterým se stanovuje, že technické zhodnocení 
pronajatého městského majetku provede na své náklady nájemce, a pověřuje starostu města 
Václava Slavíka podpisem příslušného dodatku smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 
4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/83/3b: Rada města Žlutice ve funkci valné hromady společnosti Žlutická 
teplárenská (IČ 26341107) schvaluje realizaci projektu „Filtrace spalin a využití tepla spalin ke 
zvýšení účinnosti provozu“ za cenu ve výši do 11 500 000 Kč bez DPH a ukládá představenstvu 
společnosti uzavřít příslušné smlouvy o dílo a úvěrové smlouvy. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


