
 

 
 

Program 88. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 1. října 2018 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 20. 9. 2018 
2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
3. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vyprošťovací zařízení“ 
4. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro město Žlutice“ 
5. Nabídka na zhotovení modelu historické podoby města 
6. Nabídka na zpracování textů pro novou expozici muzea 
7. Dílčí oprava polní cesty Polom – Skoky  
8. Žádost o umístění retardéru v chatové osadě Dolánka 
9. Vyjádření k realizaci stavby „Broková střelnice Žlutice“ 
10. Vyjádření k realizaci stavby „Oplocení cesty na pozemku p. č. 32/2 v k. ú. Žlutice“ 
11. Rozpočtové opatření Města Žlutice 4/2018/RM 
12. Nabídka na zhotovení studie obytné zóny „Žlutice – sever“ 
13. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení Žlutice“ 



 
 

Usnesení z 88. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 1. října 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 bydlení ze dne 20. 9. 2018 
 
Usnesení RM/2018/88/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 20. 9. 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2018/88/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 31. 8. 2018. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 2. Pronájmy a pachty městských nemovitostí 
 
Usnesení RM/2018/88/2: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 11 v domě Žlutice, Pod Strání č. p. 500 
(DPS Žlutice) paní EČ na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční 
základní nájemné ve výši 1 211 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním vzorové nájemní 
smlouvy. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vyprošťovací zařízení“ 
 
Usnesení RM/2018/88/3: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vyprošťovací zařízení,“ vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky uchazeče 
NORDSTAHL SERVIS (IČ 06313442), jehož nabídka na dodávku sady elektrohydraulického 
vyprošťovacího zařízení LUKAS s příslušenstvím za cenu ve výši 664 420 Kč bez DPH byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
smluvních dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 4. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro město Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2018/88/4: Rada města Žlutice bere na vědomí hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu „Dodávka elektřiny pro město Žlutice,“ vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky 
uchazeče E.ON Energie (IČ 26078201), jehož nabídka na dodávku elektrické energie byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější, a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných 
smluvních dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Nabídka na zhotovení modelu historické podoby města 
 
Usnesení RM/2018/88/5: Rada města Žlutice schvaluje nabídku spolku Asociace recentní 
archeologie (IČ 22886095) na zhotovení modelu historické podoby města za cenu ve výši 
290 000 Kč a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. 



(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Nabídka na zpracování textů pro novou expozici muzea 
 
Usnesení RM/2018/88/6: Rada města Žlutice schvaluje nabídku paní Veroniky Kudláčkové Psotkové 
na zpracování textů pro městskou muzejní expozici za cenu ve výši 82 000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných smluvních dokumentů. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Dílčí oprava polní cesty Polom – Skoky 
 
Usnesení RM/2018/88/7: Rada města Žlutice schvaluje vrácení přijaté dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje ve výši 202 000 Kč z důvodu nerealizace projektu „Polní cesta Polom – Skoky, 
oprava povrchu“ a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušných dokumentů. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 8. Žádost o umístění retardéru v chatové osadě Dolánka 
 
Usnesení RM/2017/88/8: Rada města Žlutice schvaluje žádost pana PK o umístění retardéru na 
místní komunikaci v osadě Dolánka a pověřuje Městský úřad Žlutice dalším jednáním v této věci. 
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 9. Vyjádření k realizaci stavby „Broková střelnice Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2018/88/9: Rada města Žlutice odkládá vyjádření k realizaci stavby „Broková střelnice 
Žlutice“ a žádá o doložení nezávislého hlukového posouzení záměru. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod 10. Vyjádření k realizaci stavby „Oplocení cesty na pozemku p. č. 32/2 v k. ú. Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2018/88/10: Rada města Žlutice souhlasí s umístěním a realizací stavby „Oplocení 
cesty na pozemku p. č. 32/2 v k. ú. Žlutice“. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 11. Rozpočtové opatření Města Žlutice 4/2018/RM 
 
Usnesení RM/2018/88/11: Rada města Žlutice schvaluje rozpočtové opatření Města Žlutice 
4/2018/RM ve znění podle návrhu předloženého Městským úřadem Žlutice. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 12. Nabídka na zhotovení studie obytné zóny „Žlutice – sever“ 
 
Usnesení RM/2018/88/12: Rada města Žlutice schvaluje nabídku pana Václava Mastného (IČ 
11620595) na zpracování územní studie lokality Žlutice – sever za cenu ve výši 177 000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky. (PRO: 5, PROTI: 0, 
ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 13. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace VO Žlutice“ 
 
Usnesení RM/2018/88/13: Rada města Žlutice schvaluje nabídku společnosti Lighting Projects 
Consulting (IČ 61062057) na zpracování žádosti o dotaci v rámci dotačního programu EFEKT na 
projekt „Revitalizace veřejného osvětlení Žlutice“ za cenu ve výši 84 000 Kč bez DPH a pověřuje 



starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné objednávky nebo smlouvy o dílo. (PRO: 5, 
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


