
 

 
 

Program 85. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 20. srpna 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 19. 7. 2018 
2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
3. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Oprava povrchu polní cesty Polom – Skoky“ 
4. Veřejná zakázka „Dílčí oprava polní cesty Polom – Skoky“ 
5. Změna rozsahu veřejné zakázky „Oprava pojezdových ploch Vítězná“ 
6. Veřejná zakázka „Střelská stezka 2018 (úsek Nádraží Žlutice – Dolánka)“ 
7. Žádost MŠ Žlutice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách 
8. Dodatek smlouvy o přijetí dotace pro DPS Žlutice 



 
 

Usnesení z 85. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 20. srpna 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, radní K. Kroutil, A. Minář a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 19. 7. 2018 
 
Usnesení RM/2018/85/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 19. 7. 2018. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 30. 6. 2018. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2018/85/2a: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana LO, schvaluje předčasné 
ukončení pachtu části pozemku p. č. 3606/3 v k. ú. Žlutice o výměře 200 m2 ke dni 31. srpnu 2018 a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné dohody. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2b: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3603/2 o výměře 
260 m2 a části pozemku p. č. 3606/3 v k. ú. Žlutice o výměře 340 m2 paní JJ a panu LO na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2c: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3630/15 v k. ú. 
Žlutice o výměře 287 m2 paní KB na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2d: Rada města Žlutice schvaluje pacht pozemku p. č. 3630/14 v k. ú. Žlutice 
o výměře 228 m2 manželům RČ a MČ na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 
4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2e: Rada města Žlutice schvaluje pacht části pozemku p. č. 3606/3 v k. ú. 
Žlutice o výměře 100 m2 panu IM na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m.2 (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2f: Rada města Žlutice neschvaluje pacht části pozemku p. č. 218/2 v k. ú. 
Žlutice o výměře 125 m2 a části pozemku st. 364 v k. ú. Žlutice o výměře 20 m2 panu VO. (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2g: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost paní VR a  neschvaluje 
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 229/1 v k. ú. Žlutice o výměře 35 m.2 (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 



 
Usnesení RM/2018/85/2h: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost společnosti Stará Louka a  
neschvaluje bezúplatné sklizení travní hmoty z pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Mlyňany. (PRO: 4, PROTI: 
0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2i: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost pana VCT a  neschvaluje 
zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v přízemí domu Žlutice, Velké náměstí č. p. 248 
za účelem rozšíření maloobchodní prodejny. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2j: Rada města Žlutice revokuje usnesení RM/2018/83/1g a schvaluje 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, panu PP na dobu určitou do 30. 9. 2019 za roční pachtovné ve výši 0,5 
Kč/m.2 (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/85/2k: Rada města Žlutice revokuje usnesení RM/2018/83/1h a schvaluje 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, panu PŠ na dobu určitou do 30. 9. 2019 za roční pachtovné ve výši 0,42 Kč/m.2 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Oprava povrchu polní cesty Polom – Skoky“ 
 
Usnesení RM/2018/85/3: Rada města Žlutice schvaluje zrušení veřejné zakázky „Polní cesta Polom – 
Skoky, oprava povrchu.“ (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Veřejná zakázka „Dílčí oprava polní cesty Polom – Skoky“ 
 
Usnesení RM/2018/85/4: Rada města Žlutice odkládá rozhodnutí o způsobu provedení dílčí opravy 
polní cesty Polom – Skoky. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Změna rozsahu veřejné zakázky „Oprava pojezdových ploch Vítězná“ 
 
Usnesení RM/2018/85/5: Rada města Žlutice schvaluje uzavření dodatku číslo 1 smlouvy o dílo se 
společností Technické služby Žlutice (IČ 26347865) na obnovu ploch u bytových domů Vítězná č. p. 
424 – 425 a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušného smluvního dokumentu 
ve znění podle předloženého návrhu (snížení ceny díla v důsledku snížení rozsahu prací). (PRO: 4, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Střelská stezka 2018 (úsek Nádraží Žlutice - Dolánka)“ 
 
Usnesení RM/2017/85/6: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Jiřího Oboznenka (IČ 
01978918) na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost v rámci veřejné zakázky 
„Střelská stezka 2018 (úsek Nádraží Žlutice - Dolánka)“ za cenu ve výši 250 000 Kč bez DPH a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o dílo ve znění podle přiloženého 
návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 



Bod 7. Žádost MŠ Žlutice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách 
 
Usnesení RM/2018/85/7: Rada města Žlutice schvaluje žádost příspěvkové organizace Mateřská 
škola Žlutice (IČ 63555522) o udělení výjimky z nejvyššího stanoveného počtu žáků ve třídách. 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Dodatek veřejnoprávní smlouvy o přijetí dotace pro DPS Žlutice 
 
Usnesení RM/2018/85/8: Rada města Žlutice schvaluje dodatek číslo 1 veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 pro 
příspěvkovou organizaci DPS Žlutice a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem 
smluvního dokumentu ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Jaroslava Voglová v. r. 
 starosta města      radní města 


