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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 1/1 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   

 
Bod č. 2/1 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 

Hranice, IČ 25397087 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Kompostárna města 
Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách.  
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  
 

2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 
1037/27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Kompostárna 
města Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatel stanoveného v zadávacím 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – agriKomp Bohemia s.r.o., Ostopovická 
10, 664 47 Střelice, IČ 27676030 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Kompostárna 
města Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatel stanoveného v zadávacím 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova 

2173/1, 326 00 Plzeň, IČ 27977951 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Kompostárna 
města Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatel stanoveného v zadávacím 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

5/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Kompostárna 
města Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Silnice Klatovy a.s., 
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307. 

 
6/  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 13 827 902,69 Kč bez DPH, 
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16 731 762,25 Kč vč. DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 3/1 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – BAGGER, k.s., Na Jezerce 1199/7, 140 

00 Praha 4, IČ: 25722425 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Překladiště komunálních 
odpadů Štěpánovice“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v 
zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – agriKomp Bohemia s.r.o., Ostopovická 

10, 664 47 Střelice, IČ: 27676030 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Překladiště 
komunálních odpadů Štěpánovice“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Překladiště 
komunálních odpadů Štěpánovice“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Lesní 
stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042. 

 
4/  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 8 040 871,49 Kč bez DPH, 
9 729 454,50  Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 4/1 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o dílo mezi Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601, přísp. org. (objednatel) a 
Klatovskou stavební společností s.r.o., K Letišti 893, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Snížení energetické náročnosti MŠ 
Podhůrecká“ – poř. č. 1. 
 
Smlouva o dílo mezi Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601, přísp. org. (objednatel) a 
Klatovskou stavební společností s.r.o., K Letišti 893, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Snížení energetické náročnosti MŠ 
Koldinova“ – poř. č. 2. 
 
Smlouva o dílo mezi Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601, přísp. org. (objednatel) a 
Klatovskou stavební společností s.r.o., K Letišti 893, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Snížení energetické náročnosti MŠ 
Karafiátová“ – poř. č. 3. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi Mateřskou školou Klatovy, 
Studentská 601, přísp. org. (objednatel) a Antonínem Muchnou, Máchova 475, Klatovy 
(zhotovitel). 
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Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“ – poř. č. 4. 
 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi Mateřskou školou Klatovy, 
Studentská 601, přísp. org. (objednatel) a Adestik s.r.o., Vrhaveč 99 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova“ – poř. č. 5. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi Mateřskou školou Klatovy, 
Studentská 601, přísp. org. (objednatel) a ATELIER U5 s.r.o., K Zaječímu vrchu 904, 
Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátová“ – poř. č. 6. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ARCADIS CZ a.s., divize Bohemiaplan, 
Částkova 73, Plzeň. 
Předmět smlouvy: „Překladiště komunálních odpadů Štěpánovice“ – poř. č. 7. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Lesními stavbami, s.r.o., Nýrsko (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Překladiště komunálních odpadů Štěpánovice“ – poř. č. 8. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnicemi Klatovy a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Kompostárna města Klatovy“ – poř. č. 9. 
 
 
Bod č. 5/1 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 

 
 

Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 
    místostarosta                             místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 6/2 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 7/2 
1/ a/ Rada města neschválila pronájem části obecního pozemku č. 558/2 o výměře 20 m2  
 v k.ú. Klatovy Mgr. MZ, Sportovní, Klatovy IV pro parkování osobního automobilu. 

b/ Rada města neschválila přístřešek na osobní automobil na pp.č. 558/2 v k.ú. 
Klatovy. 

 
2/ Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu části pp.č.3578/6 o výměře 15 m2 v k.ú. 

Klatovy RH, Pod Hůrkou, 339 01 Klatovy a Ing. JR, Boučkova, 162 00 Praha 6 na 
dobu určitou do 31. 12. 2019. 

 
3/ Rada města rozhodla o pronájmu pp.č. 434/3 o výměře 244 m2 v k.ú. Štěpánovice za 

cenu 7 Kč/m2/rok + inflace FT, Štěpánovice, 339 01 Klatovy do doby vyřešení 
majetkoprávního vypořádání. 

 
4/ Rada města rozhodla o pronájmu pp.č. 3561/6 a 2147/11 o celkové výměře 2 053 m2 

v k.ú. Klatovy za cenu 1 500 Kč/ha/rok + inflace HM, Ke Spravedlnosti, 339 01 
Klatovy na dobu neurčitou. 

 
5/  Rada města rozhodla o pronájmu části pp.č. 3405/5 za účelem parkování osobního auta 

v k.ú. Klatovy za cenu 2 000 Kč + DPH v platné výši/rok + inflace BB, Hřbitovní, 339 
01 Klatovy na dobu neurčitou. 

 
6/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve 

prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp.č. 3179/98 a 3179/11 ve 
spoluvlastnictví města Klatovy ve výši id 86197/103648 v k.ú. Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci 
„Klatovy, K Čínovu, p. 3179/46-kNN“ v rozsahu 22 bm zemního kabelu NN za 
jednorázovou úhradu ve výši 4 400 Kč + DPH v platné výši. 

 
7/ Rada města vzala na vědomí informaci o pozemcích pp.č. 47 a část stp. č. 83 v k.ú. 

Luby a uložila ŽP vyzvat vlastníka nemovitostí k údržbě pozemků a pokud nedojde 
k nápravě, postupovat v souladu se zákonem. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
 
Bod č. 8/2 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č. 137/2006 Sb. na projekt 

USNESENÍ č. 2 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 
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„Digitalizace letního kina, Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových 
stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,  

kterým je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  9. 2. 2015 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Jaroslav Nejdl     Mgr. Věra Tomaierová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Karel Kotěšovec      Ing. Věra Schmidová 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 2. 2015 od 10.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 17. 2. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 
8/ Rada města vzala na vědomí změnu dílčích kriterií č. 3 a 4. 
        

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 9/2 
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/26/2014/Kč ze 

dne 27. 6. 2014, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIKO stav s.r.o. 
Domažlice na akci „Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy“. Předmětem dodatku je změna 
seznamu subdodavatelů. Dodatek je předložen v seznamu smluv. 

 
2/  Rada města uložila ORM uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo. 
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        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 10/2 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na akci „Sociální zařízení k bufetu 
v kulturním domě v Klatovech“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Klatovská 
stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ 26357534. 

 
2/  Rada města uložila ředitelce MěKS ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 181 400 Kč bez DPH, 
219 494 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 pí Ing. V. Schmidová 
Bod č. 11/2 
1/ Rada města schválila plán jmenovitých oprav pozemních komunikací na rok 2015  

a uložila HO postupně realizovat akce do finančního limitu 20 mil. Kč. 
2/ Rada města uložila HO ve spolupráci s ORM připravit výběrové řízení na akci: 

a/ Oprava povrchu komunikace v Měchurově ulici 
b/ Oprava povrchu komunikací v Klatovech 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 12/2 
1/ Rada města schválila předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro MHD Klatovy 

a dohodu o poskytnutí datace na rok 2015 ve výši 3 953 132 Kč. 
2/ Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu kapitoly 6 HO na dopravní 

obslužnost o 124 000 Kč. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
 
Bod č. 13/2 
Rada města doporučila ZM schválit upravenou Směrnici města Klatov o vytvoření a použití 
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 14/2 
1/ Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů v r. 2014. 
2/ Rada města schválila pořádání pravidelných i výročních trhů v roce 2015. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
Bod č. 15/2 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 12. 1. 2015. 
 
Bod č. 16/2 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
12. 1. 2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
1/   mimořádné dotace 
a/  Spolek Klatovanů v Praze, žádost o dotaci na provoz r. 2015 – schválila vyplacení 

dotace ve výši 9 000 Kč, 
b/  Tichý svět, o.p.s., žádost o dotaci na poskytování sociálních služeb pro neslyšící – 

dotaci neschválila, 
c/  TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu, žádost o dotaci na dopravu mládeže – schválila 
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vyplacení dotace ve výši 8 000 Kč, 
d/ Klub stolního tenisu Klatovy z.s., žádost o dotaci na materiálové náklady dr. mužů – 

konkretizovat náklady, 
e/  BOWLE 09 1. Petangue klub Klatovy, žádost o dotaci na rozvoj činnosti klubu – 

konkretizovat náklady, 
f/ DDM Klatovy, žádost o dotaci na činnost tanečního klubu – žádost bude opětovně 

projednána na příští školské komisi, 
g/ Policejní sportovní klub Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků - schválila 

vyplacení dotace ve výši 12 000 Kč, 
h/ Agentura Zdravé dítě – Mgr. M. Zámečníková, žádost o dotaci na plavecké závody 

neregistrovaných plavců - schválila vyplacení dotace ve výši 2 640 Kč, 
i/ Šumavský spolek neslyšících Klatovy, žádost o dotaci na činnost spolku a nájem – 

schválila vyplacení dotace ve výši 6 000 Kč, 
j/ Policejní sportovní klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodu „4.ročník 

Husínského krosu“ - schválila vyplacení dotace ve výši 4 000 Kč, 
k/ Okresní rada AŠSK ČR Klatovy, žádost o dotaci na nákup diplomů, nájem hřišť  

a tělocvičen – schválila vyplacení dotace ve výši 10 000 Kč, 
l/ Český zahrádkářský svaz Klatovy, žádost o dotaci na floristickou soutěž Mladý 

zahrádkář - schválila vyplacení dotace ve výši 3 000 Kč, 
m/ Petr Bohůnek, žádost o dotaci na úhradu tréninkových nákladů – žádost spojit 

s náklady na reprezentaci, 
n/ Klub Křišťál z.s., žádost o dotaci na arteterapii – schválila vyplacení dotace ve výši  

10 000 Kč, 
o/ Klatovský okrašlovací spolek, o.s., žádost o dotaci na činnost – schválila vyplacení 

dotace ve výši 5 000 Kč a uložila místostarostovi Ing. Křížovi předložit písemně 
činnost Klatovského okrašlovacího spolku o.s.  

Rada města uložila kanceláři místostarosty uzavřít s žadateli příslušné smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 
Bod č. 17/2 
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku organizaci Člověk v tísni, o.p.s., 
pobočka Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň s pracovištěm v Klatovech, 
Vídeňská 9 pro rok 2015 ve výši 50 000 Kč z kapitoly 8 – odboru SVZ. 
        Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá  
 
 
Bod č. 18/2 
Rada města projednala zprávu SNK a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou 12 měsíců  

s následujícími uživateli: 
ubytovací jednotka č. l – KK 
ubytovací jednotka č. 28 - RB 

  ubytovací jednotka č. 24 – LL, LS 
                  ubytovací jednotka č. 33 – RT 
                  ubytovací jednotka č. 36 – RF  

k bodu 2 schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní Klatovy na dobu  
určitou 3 měsíce na ubytovací jednotku č. 17 o velikosti 1+KK 
s příslušenstvím s paní LSS, za podmínky uzavření dohody  
o skončení ubytování k ubytovací jednotce č. 19. 

k bodu 3.1.   schválila  podnájem bytu č. 28 na adrese Klatovy, Plánická  pro  
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p. LM na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016, 
k bodu 3.2 schválila podnájem bytu č. 37 na adrese Klatovy, Plánická pro p. JJ na dobu 

určitou od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016. 
k bodu 4 rozhodla o odstranění staveb č.p. 298 a 299/II v ul. Maxima Gorkého, 

Klatovy a uložila ORM vyhlásit výběrové řízení na tuto akci.  
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
                 pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 19/2 
Rada města schválila použití finančních prostředků z IF TSMK na: 
1/ Rekonstrukci schodiště – objekt krematoria v Klatovech ve výši max. 300 tis. Kč, 
2/ Nákup sekačky pro údržbu veřejné zeleně ve výši max. 1 mil. Kč, 
3/ Nákup nakladače pro údržbu komunikací ve výši max. 1 200 tis. Kč.  
4/ Nákup UV lampy ve výši 300 tis. Kč. 
        Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
Bod č. 20/2 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc prosinec 
2014. 
 
 
Bod č. 21/2 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 1/2015) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. (pronajímatel) a FJ, Suvorovova, 
Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 65, Rybníčky, Klatovy. 
Účel nájmu: pojišťovací kancelář. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 10. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 (nájemce). 
Předmět smlouvy: parc. č. st. 167, parc. č. 180/5 a 708/1 v k.ú. Točník u Klatov. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31.12.2024 – poř. č. 11. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladovém účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a J&T BANKOU, a.s., Praha 8 (banka). 
Změna: odst. 1.1 Úrokové sazby – poř. č. 12. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a NEGEBU s.r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: oprava kašny na náměstí Míru, Klatovy –poř. č. 13. 
 
Smlouva o dílo mezi Městským kulturním střediskem Klatovy (objednatel) a Klatovskou 
stavební společností s.r.o. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro dílo „Sociální zařízení k bufetu v kulturním domě 
v Klatovech“ – poř. č. 14. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ing. Zbyňkem Červeným, Alešova 829, 
Klatovy a Václavem Hochmannem, Tolstého 450, Klatovy (povinní) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3179/98 a 3179/111 v k.ú. Klatovy - podzemní vedení NN – poř. 
č. 15. 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a Petrem Kourou, DiS., Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP - Kompostárna města Klatovy“ – poř. č. 16. 
 
Dohoda o termínu vybudování přípojek TI mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ENIX METAL s.r.o., Klatovy. 
Předmět smlouvy: vybudování chybějících přípojek elektro NN do 31.7.2015 – poř. č. 17. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přístav u rybníka U Parku, Klatovy“ mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Lesními 
stavbami, s.r.o., Nýrsko (zhotovitel). 
Změna: navýšení o práce - změna provedení přístupového schodiště k molům – poř. č. 18. 
 
Souhlasné prohlášení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Václavem Zýkou, U Retexu 684, Klatovy. 
Předmět prohlášení: uznání vlastnického práva města Klatovy k nemovitostem - stp.č. 4099, 
pp.č. 1694/11, pp.č. 1694/12 v k.ú. Klatovy – poř. č. 19. 
 
Dohoda o ukončení výpůjčky pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Západočeským konzumním družstvem, nám. 
Svobody 135/1, Sušice (vypůjčitel). 
Předmět dohody: pp.č. 1410/6 v k.ú. Klatovy - ukončení smlouvy ke dni 31.12.2014 – poř. 
č. 20. 
 
Dohoda o změně smlouvy o obhospodařování cenných papírů mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s., 
Praha 4 (banka). 
Smlouva se nahrazuje novým zněním – poř. č. 21. 
 
Objednávka mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednavatel) a ZAK TV s.r.o. Plzeň (dodavatel). 
Poskytnutá služba – stopáž - 5x Okénko z měst a obcí – poř. č. 22. 
 
 
Bod č. 22/2  
Rada města schválila zvýšení celkové kapacity Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126 
z 540 žáků na 570 žáků. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
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Bod č. 23/2 
Rada města schválila Českému svazu včelařů Klatovy užití znaku města Klatov. Znak 
města bude použit na ročence vydané k 120. výročí založení včelařského spolku 
v Klatovech. 
       Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
Bod č. 24/2 
Rada města schválila předložený návrh mimořádné odměny pí PaedDr. Daně Martínkové, 
ředitelce ZŠ Čapkova ul. a uložila vedoucí OŠKCR  informovat písemně ředitelku školy. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 25/2 
Rada města podle ustanovení § 102, odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění jmenovala do finanční komise p. Ing. Zdeňka Hlaváče. 
 
Bod č. 26/2 
Rada města vzala na vědomí žádost p. Ing. Ladislava Sivka o vzdání se členství v komisi 
pro nebytové prostory.  
 
 
Bod č. 27/2 
Rada města v návaznosti na bod IX. Organizačního řádu vzala na vědomí rozdělení 
kompetencí vedení města takto: 
starosta města Mgr. Rudolf Salvetr – odbor rozvoje města, odbor vnitřních věcí, městská 
policie (ze zákona), 
místostarosta Ing. Václav Chroust – finanční odbor, hospodářský odbor, odbor výstavby a 
územního plánování, TSMK + finanční koordinace a management řízených organizací a 
investičních projektů, 
místostarosta Ing. Martin Kříž – odbor školství, kultury a cestovního ruchu, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odborné řízení MěKS, MěÚSS, 
MěK, 
tajemník MěÚ p. Miroslav Šafařík – odbor dopravy, živnostenský odbor.  

     
 
Bod č.  28/2   
Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků v průmyslové zóně Pod Borem 
v Klatovech firmě Aerotech Czech s.r.o., ul. Dr. Sedláka 763, Klatovy III: 
a/ části pozemku pp.č. 4234 a 4235 o výměře cca 25 800 m2 v k.ú. Klatovy za cenu  

288 Kč/m2, celkem cca 7 430 400 Kč + DPH v platné výši. Úkon bude zajištěn 
Smlouvou o budoucí smlouvě kupní na dobu určitou 3 roky s podmínkou úhrady zálohy 
ve výši 1/3 kupní ceny, tj. 2 476 800 Kč + DPH v platné výši před podpisem této 
smlouvy 

 
b/ části pozemku pp.č. 4234 o výměře cca 8 200 m2 v k.ú. Klatovy za cenu 288 Kč/m2, 

celkem za 2 361 600 + DPH v platné výši. Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí 
smlouvě kupní na dobu 3 roky s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny, tj. 
787 200 Kč + DPH v platné výši před podpisem této smlouvy. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 29/2 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr 

                  starosta města 
 
 
 
 

Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 
    místostarosta                             místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 30/3 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 31/3 
1/  Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků pp.č. 4214 o výměře 3 044 m2 a 

pp.č. 4213/3 o výměře 3 485 m2 v průmyslové zóně Pod Borem za cenu 304 Kč/m2, 
celkem za 1 984 816 Kč firmě ŠVÁRA-STAVBY a.s., Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 
– Černý Most, zastoupenou Ing. Josefem Švárou, předsedou představenstva, 
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady 
zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 661 606 Kč před podpisem této smlouvy 
s vybraným investorem. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 450/1 o výměře cca 19 m2 v  k. 

ú. Štěpánovice u Klatov za cenu 260 Kč/m2, tj. celkem cca 4 940 Kč MB, Štěpánovice, 
339 01 Klatovy a IL, Kollárova, 339 01 Klatovy.  

 
3/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 463/3 o výměře cca 100 m2  

v k.ú. Točník u Klatov za cenu 140 Kč/m2, tj. celkem cca 14 000 Kč AF, Kotkova, 334 
01 Přeštice. 

 
4/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 857 o výměře cca 20 m2 v k. ú. 

Luby za cenu 400 Kč/m2, tj. celkem cca 8 000 Kč + DPH v platné výši Mgr. MK, U 
Radnice, 340 22 Nýrsko a AK, Stará Lhota, 340 22 Nýrsko. V současné době bude 
úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Vlastní smlouva bude 
uzavřena po realizaci stavby.  

 
5/ Rada města projednala prodej části obecního pozemku č. 212/1 v k.ú. Klatovy  

a rozhodla o stažení tohoto úkonu z jednání RM.  
Rada města uložila ORM doplnit informace dle diskuse a opětovně předložit na jednání 
RM dne 17.2.20115. 

 
6/ Rada města projednala prodej, příp. pronájem části pp. č. 78  v k. ú. Habartice u Obytců 

a rozhodla o stažení tohoto úkonu z jednání RM. 
 Rada města uložila ORM doplnit informace dle diskuse a opětovně předložit na jednání 

RM dne 17. 2. 2015. 
 
7/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemkové parcely č. 6735 o výměře 142 

m2 v k.ú. Klatovy od VO, Pod Hůrkou, Klatovy III do majetku města za cenu smluvní 
39 209 Kč (tj. 276,12 Kč/m2). 

USNESENÍ č. 3 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 
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8/ Rada města projednala výkup pozemkových parcel č. 1967/1 a 1967/7 v k.ú. Klatovy  

a rozhodla o stažení tohoto úkonu z jednání RM. 
Rada města uložila ORM doplnit informace dle diskuse a opětovně předložit na jednání 
RM dne 17. 2. 2015. 

 
9/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp. č. 265/7, 265/8, 265/9, 

305/47 a 305/48 o celkové výměře 41 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov do majetku města 
od ČR – Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 – Nusle. 

 
10/ a/  Rada města vzala na vědomí současný majetkoprávní stav užívání zahrad u bytovek 

v Družstevní ulici.  
b/ Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků v k.ú. Klatovy vlastníkům bytů 

v jednotlivých bytových domech, na dobu neurčitou, za prováděnou údržbu takto: 
u domu čp. 532/III. = 948 m2 
u domu čp. 533/III. = 729 m2 
u domu čp. 535/III. = 647 m2 
u domu čp. 536/III. = 647 m2 
u domu čp. 537/III. = 647 m2 
u domu čp. 538/III. = 647 m2 

c/ Rada města vzala na vědomí informaci o žalobě podané majiteli bytů v domě 
535/III.  na určení vlastnictví pozemků u tohoto domu, nedoporučuje ZM schválit 
vzdání se vlastnického práva k obecním  pozemkům pp.č. 1374/2, 1374/12 – ostatní 
plocha u domu čp. 535/III. o výměře  647 m2 v k.ú. Klatovy ve prospěch ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – 
Nové Město formou souhlasného prohlášení a doporučuje ZM vyčkat rozhodnutí 
soudu v uvedené kauze. 

 
11/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene na umístění  

a provozování objektu mostu přes Drnový potok u hlavní pošty na pp.č. 3700/2, 
3700/19 a 3700/20 v k.ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným a Povodím 
Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 jako povinným z věcného břemene, na 
dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 10 000 Kč + DPH v platné 
výši. 

 
12/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizační 

přípojky v délce 7 bm v pp.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Mochtína v rámci akce: „Úpravy 
ČOV v Újezdci u Mochtína – odpad z ČOV“ mezi městem Klatovy jako oprávněným 
z věcného břemene a společností ÚSOVSKO, a. s. Klopina 33, 789 73 Klopina, jako 
povinným, bezúplatně. 

 
13/ Rada města souhlasila se zpevněním části obecního pozemku č. 2490/1 v k.ú. Klatovy 

u domu čp. 585/II v šíři cca 2 m pro parkování osobního automobilu a to formou 
zatravňovacích tvárnic nebo jiným obdobným řešením na náklady žadatele.   

 
14/ Rada města rozhodla o udělení výjimky a souhlasí s uložením vedení plynové přípojky 

do chráněné komunikace v obecním pozemku č. 811/45 v k.ú. Luby s těmito 
podmínkami:  
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1/  povrch komunikace z betonové dlažby bude uveden do původního stavu dle pravidel 
Rady města č. P1/2011 v platném znění, 

2/ za uložení sítě uhradí investor městu poplatek,  
3/ před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník požádá HO MěÚ  

o povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací, 
4/ před zahájením výkopových prací v místní komunikace stavebník požádá 

v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení k zvláštnímu  
užívání. 
 

 
 
15/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na stavbu: 

„REKO MS Klatovy – Štorchova – rekonstrukce NTL plynovodů a přípojek“ 
v obecních pozemcích pp.č. 85/1, 3914/3 a 2772/16 v k.ú. Klatovy dle předložené 
situace a s podmínkami hospodářského odboru ze dne 16. 1. 2015. 

 
16/ Rada města rozhodla o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene-služebnosti ve 

prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy pro 
umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zařízení ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní 
smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH v platné výši pro následující akce: 

 1/ k.ú. Klatovy - Klatovy, Sedlákova 1497/6 – kNN 
pp.č. 1497/3, 1514/18 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 3 bm zemního 
kabelu NN (dle současně platného ceníku za 1 000 Kč + DPH v platné výši) 

 2/ k.ú. Luby – Klatovy, Luby, 98/21, p. Polívková – NN 
 pp.č. 101/2, 812/3 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 9 bm zemního kabelu 

NN (dle současně platného ceníku za cca 1 800 Kč + DPH v platné výši). 
 
17/ Rada města rozhodla o udělení výjimky a souhlasí s provedením výkopových prací 

v pp.č. 1516/8 a 3554/7 (cyklostezka v ul. Dr. Sedláka) v souvislosti s uložením STL 
plynovodní přípojky pro CNG v termínu od 16. 2. 2015 do 20. 2. 2015 za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

 
18/ Rada města projednala prodej pp. č. 397 v k. ú. Luby a rozhodla o stažení tohoto úkonu 

z jednání RM. 
Rada města uložila ORM doplnit informace dle diskuse a opětovně předložit na jednání 
RM dne 17. 2. 2015. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 32/3 
Rada města rozhodla o aktualizaci Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
spočívající ve změně limitů pro VZMR. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 33/3 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočet k projektu „Regenerace sadů 
Dr. Hostaše, Klatovy“ ve výši 1 855 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 34/3 
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektu Snížení 
energetické náročnosti ZŠ Plánická 208/I a doporučila ZM schválit realizaci projektu v roce 
2015 dle zpracované projektové dokumentace v případě, že projekt získá příslib dotace 
z OPŽP ve výši 90% ze způsobilých výdajů.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
 
 
Bod č. 35/3 
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o stavu projektů, podpořených z dotačního 

programu OPŽP:  
 a/   Výstavba překladiště komunálního odpadu města Klatovy, 
b/  COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie, 
c/  Výstavba kompostárny města Klatovy, 
d/  Kompostéry  pro domácnosti ve městě Klatovy, 
e/  Podzemní kontejnery pro separovaný odpad. 
 

2/  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce „Výstavba kompostárny 
města Klatovy o částku 17 200 tis. Kč na dofinancování realizace akce v roce 2015. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 36/3 
1/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště 

Pod Hůrkou – ETAPA JEDNA – 1. část“ s celkovými předpokládanými náklady ve 
výši cca 12,7 mil. Kč vč. DPH v roce 2015. 

2/ Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování akce v roce 2015 z rozpočtu 
města ve výši max. 70% celkových předpokládaných nákladů, tj. ve výši cca 8,7 mil. 
Kč vč. DPH. 

3/ Rada města uložila starostovi města a ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu 
do 16. 2. 2015. 

4/ Rada města doporučila ZM schválit prohlášení ohledně ETAPY JEDNA – 2. části 
v tomto znění: „Zastupitelstvo města Klatovy se zavazuje zajistit realizaci Regenerace 
panelového sídliště Pod Hůrkou ETAPY JEDNA – 2. části v roce 2016 i v případě, že 
městu nebude pro rok 2016 dotace přidělena“. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 37/3 
Rada města vzala na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci na rekonstrukci  
a modernizaci zázemí zimního stadionu v Klatovech do dotačního programu MŠMT ČR 
Státní podpora sportu pro rok 2015 – Program 133510. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 38/3 
1/  Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Dovybavení infrastruktury 

služeb CR Klatovy“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 303 tis. Kč 
  vč. DPH v roce 2015. 
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2/ Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování akce v roce 2015 z rozpočtu 
města ve výši max. 50% celkových předpokládaných nákladů, tj. ve výši cca  
152 tis. Kč vč. DPH. 

3/ Rada města uložila starostovi města a ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu 
do 12. 2. 2015. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
 
 
Bod č. 39/3 
1/  Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci z Programu stabilizace a obnovy 

venkova Plzeňského kraje na akci: Střeziměř – tréninkové hřiště pro SDH – I. etapa – 
odhad nákladů 900 000 vč. DPH a uložila starostovi města a ORM ve stanoveném 
termínu podat žádost o dotaci na vybranou akci. 

 
2/  Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti ze strany OŠKCR 

do programu památkové péče Plzeňského kraje na akci Restaurování kašny na Náměstí 
Míru v Klatovech, odhad nákladů: 338 195 Kč vč. DPH. 

 
3/  Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu na výstavbu a modernizaci 

sportovišť na akci Výstavba víceúčelového venkovního hřiště ZŠ Tolstého: odhad 
nákladů: 4 500 000 vč. DPH a uložila starostovi města a ORM ve stanoveném termínu 
podat žádost o dotaci na tento projekt. 

 
4/  Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti ze strany OŠKCR z programu 

Podpory činnosti informačních center Plzeňského kraje na akci nákup tiskárny pro 
infocentrum Klatovy, odhad nákladů: 18 000 Kč vč. DPH. 

 
5/ Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z programu na pořízení a opravu 

techniky SDH obcí Plzeňského kraje na akci: pořízení vybavení pro SDH, odhad 
nákladů:  200 000 vč. DPH a uložila starostovi města, ORM a OVV ve stanoveném 
termínu podat žádost o dotaci na tento projekt. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 40/3 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Měchurova 
ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ formou písemné výzvy zájemcům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na vývěsce. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
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Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Pavel Vlček   

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 2. 2015 od 10.15 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM,  č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
 
 
 
 
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Pavel Strolený      Ing. Jaroslav Nejdl  
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová     Ing. Jiří Kučera 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Pavel Vlček      Eva Slabá 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 2. 2015 od 14.15 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 3. 3. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

 
Bod č. 41/3 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Kompletní výměna 2 ks 
výtahů v Domě s pečovatelskou službou, č.p.832/III., Podhůrecká ul., Klatovy“ formou 
písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na 
internetu a vývěsce. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
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Bc. Petra Rubášová     Ing. Petra Bouřilová  
      

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 2. 2015 od 9:45 hodin 
v kanceláři vedoucí ORM. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Mgr. Dušan Kučera     Ing. Jaroslav Nejdl 
Petr Fiala                             Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Eva Slabá       Ing. Jiří Kučera 
Ing. Jiřina Adámková     Martin Červený 

 Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 2. 2015 od 13:45 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 3. 3. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 42/3 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Odstranění stavby 
Klatovy čp. 298 a 299/II“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace. + zveřejnění na vývěsce. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Bc. Petra Rubášová     Ing. Petra Bouřilová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 2. 2015 od 9:30 hodin 
v kanceláři vedoucí ORM. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
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Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Mgr. Dušan Kučera                Ing. Jaroslav Nejdl 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Eva Slabá       Ing. Jiří Kučera 
Ing. Jiřina Adámková     Martin Červený 

 Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 2. 2015 od 13:30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 3. 3. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 43/3 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Průkazy energetické 
náročnosti budov v roce 2015 pro město Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejnění na internetu a na vývěsce. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Bc. Petra Rubášová     Ing. Petra Bouřilová  
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 2. 2015 od 10:00 hodin 
v kanceláři vedoucí ORM. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala                             Aleš Buriánek 
Mgr. Dušan Kučera     Ing. Jaroslav Nejdl 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Eva Slabá       Ing. Jiří Kučera 
Ing. Jiřina Adámková     Martin Červený  
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 2. 2015 od 14:00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 3. 3. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
Bod č. 44/3 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na projekt 
„Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“ formou 
písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na 
úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová    Ing. Jiří Kučera   
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 3. 2015 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. dv. 9,  čp. 62/I., 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                Náhradníci 
Ing. Václav Chroust    Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                 Ing. Jiří Dio 
Mgr. Věra Tomaierová    Ing. Jaroslav Nejdl 
Petr Fiala      Aleš Buriánek 
Ing. Daniela Pleskotová    Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová    Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera     Pavel Vlček 
Mgr. Zdeňka Koubová    Miroslav Trávníček 
Bc. Vlasta Komaňská    Jaroslav Rehák 
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 3. 2015 od 13.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 31. 3. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 45/3 
Rada města schválila:  
1/  objem prostředků na platy příspěvkových organizací pro rok 2015,   
2/ odpisové plány příspěvkových organizací města pro rok 2015. 
  Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 46/3 
Rada města schválila Plán Vodohospodářského fondu na rok 2015.  
 
Bod č. 47/3 
Rada města doporučila ZM schválit: 
a/    rozpočtové opatření č. 2/2015,   
b/  převody zůstatků rozpočtu roku 2014 do rozpočtu roku 2015.  
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová  

Bod č. 48/3 
Rada města schválila finanční příspěvek na výuku Západočeské univerzity v Plzni – 
Univerzita třetího věku pořádané v Klatovech na letní semestr akademického roku 
2014/2015 ve výši 500 Kč (na studenta a semestr) pro 63 účastníků v celkové výši  
31 500 Kč. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
Bod č, 49/3 
Rada města vzala na vědomí zprávu Klatovského okrašlovacího spolku, o.s.  
 
Bod č. 50/3 
1/ Rada města schválila komisi pro hodnocení grantů pro r. 2015 ve složení: 

Předseda: Mgr. Rudolf Salvetr 
Členové:   Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová, Ing. Jaroslav 

Nejdl, Danuše Auermüllerová, Bc. Vlasta Komaňská, MUDr. Roman 
Kollros. 

2/ Rada města vzala na vědomí termín zasedání grantové komise dne 9. března 2015. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 51/3 
Rada města uložila SNK zadat zpracování projektové dokumentace na zateplení domu 
692/IV, Suvorovova ul.  
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 52/3 
Rada města projednala zápis č. 1/2015  bytové komise a k jednotlivým bodům přijala 
následující závěry: 
k bodu 1.1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, 

Václavská s pí VF na dobu určitou 1 rok. 
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k bodu 1.2.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, 
Plánická s p. MM na dobu určitou 1 rok. 

k bodu 1.3.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy, nám. 
Míru  s pí RŠa p. JŠ na dobu určitou 1 rok. 

k bodu 1.4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, 
Suvorovova s pí IP na dobu určitou 6 měsíců. 

k bodu 1.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, 
Divadelní s pí IF na dobu určitou 6 měsíců. 

k bodu 1.6 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, 
Niederleho s p. JV na dobu určitou 1 rok. 

k bodu 1.7.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, 
Koldinova s pí MD na dobu určitou 1 rok. 

k bodu 1.8.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, 
Niederleho s p MČ a pí ZČ na dobu určitou 6 měsíců. 

k bodu 1.9. vzala na vědomí skončení nájmu bytu č. 23 na adrese Klatovy, nám. Míru 
s p. PH a pí SH.  

k bodu 2.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou 12 měsíců s 
následujícími uživateli ubyt. jednotek: 

                                  č. 15 – DM 
                   č. 25 – KA 
                  č. 32 – DZ, DJ 

k bodu 2.2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 11, na adrese 
Klatovy, Zahradní s pí ZŠ a pí. HS na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 2.3. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 7, na adrese 
Klatovy, Zahradní s pí JK a VK na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 2.4.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 2, na adrese 
Klatovy, Zahradní s p. MM na dobu určitou 3 měsíce. 

k bodu 2.5.  vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování s paní JK. 
k bodu 3 schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní Klatovy na dobu určitou 

3 měsíce u následujících jednotek: 
ubytovací jednotka č. 27 o velikosti 2+KK s příslušenstvím – KJ  
a KSBUD       
ubytovací jednotka č. 34 o velikosti 1+1 s příslušenstvím- RK  

k bodu 4.1. schválila podnájem bytu č. 6 na adrese Klatovy, Plánická pro pí JM a její 
dceru J na dobu určitou od 1.2.2015 do 31.1.2016, 

 schválila podnájem bytu č. 6 na adrese Klatovy, Plánická pro pí  MB na dobu 
určitou od 1.2.2015 do 31.1.2016. 

k bodu 5.1. rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného pí BN, 
bytem Klatovy, Plánická, byt č. 1, 

 schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na adrese Klatovy, 
Palackého pro pí ZČ na dobu určitou 1 měsíců, 

 
k bodu 5.2.  schválila prodloužení  nájemní smlouvy p. JJ, Palackého na dobu určitou 2 

měsíce a stažení žaloby o vyklizení bytu. 
k bodu 5.3.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 26, na 

adrese Klatovy, Zahradní s pí PH, na dobu určitou 3 měsíce. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 53/3 
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory a k jednotlivým bodům přijala 
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tyto závěry: 
k bodu 1 vzala na vědomí, že v souladu s usnesením RM č. 5/2004, bod č. 113/5 – 

nedochází v roce 2015 k navýšení nájemného z nebytových prostorů o 
inflaci. 

k bodu 3  schválila přidělení volného nebytového prostoru ve 2. patře a přidání tohoto 
NP do smlouvy stávajícímu nájemci panu FP ve Vídeňské ulici čp.. 

k bodu 4 schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor Rozvoj s paní MŠ 
na provozovnu knihařství. Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy 
s p. P dohodou. 

k bodu 5 schválila uzavření nájemní smlouvy na garáž Koldinova s paní D. 
k bodu 6  schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor 208/I – lékárna s  

p. PharmDr. Stančíkem dohodou ke dni 31. 1. 2015 
k bodu 8 schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor 63/I – kancelář s pí 

L dohodou ke dni 31. 1. 2015 
      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 54/3 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy 
na: 
- nákup dekontaminačního přístroje Vacumet pro DpS Újezdec ve výši max. 300 000 Kč, 
- nákup zahradního traktůrku pro DpS Újezdec ve výši max. 90 000 Kč, 
- nákup myčky černého nádobí pro DpS Klatovy ve výši max. 250 000 Kč, 
- nákup elektrického konvektomatu pro DpS Klatovy ve výši max. 250 000 Kč. 

Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 55/3 
Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí daru ve výši 100 000 Kč pro potřeby Domova 
pro seniory, Podhůrecká 815/III, Klatovy. 
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová  
 
Bod č. 56/3 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Směnná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a manž. J a RB, Chaloupky, Klatovy. 
Předmět smlouvy: pp.č. 725/16 v k.ú. Točník u Klatov do vlastnictví manž. B a pp.č. 
4027/6 v k.ú. Klatovy do vlastnictví města Klatov. 
Směna bude provedena s finančním doplatkem ve výši 3 220,- Kč ve prospěch města 
Klatovy – poř. č. 23. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH projekt s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, umístění a provozování distribuční soustavy - „Klatovy, 
Sedlákova 1497/6 - kNN“ – poř. č. 24. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo technik, 
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s.r.o., Plzeň (budoucí oprávněný). 
 
Předmět smlouvy: uložení zemního kabelu - „Klatovy, Luby, 98/21, p. Polívková - NN“ – 
poř. č. 25. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a O2 Czech Republic a.s., zastoupenou ŠINDY 
a.s., Dolní Břežany (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení - parc. č. 3516/1, 3939/9 v k.ú. Klatovy – poř. č. 26. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČD - Telematika a.s., Praha (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování a udržování vedení komunikační sítě - 1x HDPE 
chránička pro instalaci optických kabelů - most v ul. Nádražní – poř. č. 27. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Albínou Černou a Františkem Černým, 
Luby 21 (nájemci). 
Změna: části pp.č. 821 v k.ú. Luby - změna výměry – poř. č. 28. 
 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR - 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 954/92, 954/93, 954/108 v k.ú. Klatovy – poř. č. 
29. 
 
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (příkazník) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. 
(příkazce). 
Předmět smlouvy: odpojení STL plynovodu PE d 90 v délce 36 m - p.č. 4235, 4164/8, 
4164/9, 1927/32 v k.ú. Klatovy poř. č. 30. 
 
Smlouva č. 1/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
InterCora, spol. s r.o., Plzeň (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 360/5, 3996/4, 3996/6 v k.ú. Klatovy - Domažlická ul.- 
poř. č. 31. 
 
Bod č. 57/3 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 21. 1. 2015. 
 
 
Bod č. 58/3 
Rada města vzala na vědomí vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015. 
 
 
Bod č. 59/3 
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Rada města schválila Mgr. Evě Šustr užití znaku města Klatovy. Znak města bude použit 
v souvislosti s filmovým dokumentem „Přemysl Otakar II., král železný, zlatý a rytířský. 
       Zodpovídá: p. Mgr. M. Kříž 
 
Bod č. 60/3 
Rada města schválila Konfederaci politických vězňů, pobočka 26 Klatovy vyplacení 
mimořádné dotace ve výši 25 000 Kč na činnost pobočky. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 61/3 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Rudolf Salvetr 

                  starosta města 
 
 
 
 

Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 
    místostarosta                             místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 62/4 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 
 
Bod č. 63/4 
Rada města rozhodla o povolení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů týkající se 
termínu provedení výkopových prací a souhlasí s provedením výkopových prací v pp.č. 
3561/5 v k.ú. Klatovy v termínu 02-03/2015 za vhodných klimatických podmínek, které 
nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
 
 
Bod č. 64/4 
Rada města doporučila ZM schválit prodej p.p.č. 397 o výměře 4 063 m2 v k.ú. Luby za cenu            
30 Kč/m2, tj. celkem 121 890,- Kč Českomoravské Myslivecké Jednotě, Z. S. Okresní 
Myslivecký Spolek Klatovy, Denisova 212, 339 01 Klatovy, za podmínek, že: 
1)  do 30. 6. 2015 ČMMJ OMS Klatovy přesune významnou část střeleckých tréninkových 

aktivit (baterie) ze stávajícího areálu na daný pozemek 
2) nebude překročen předložený plán odsouhlasených akcí na daný rok 
3) v termínu konání klatovské pouti nebudou závody 
Úkon bude zajištěn uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s platností do 31. 12. 2015, 
uzavření vlastní kupní smlouvy bude podmíněno splněním sjednané podmínky. 
RM ukládá ORM zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce tak, aby úkon byl 
předložen ZM k definitivnímu schválení. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
 
 
Bod č. 65/4 
1. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče - PRVNÍ CHRÁNÉNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 

769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 28685521 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní 
řízení „Digitalizace Letního kina, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci 
„Digitalizace Letního kina, Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče AV 
MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00  Praha 10, IČ:48108375. 
 

3. Rada města ukládá starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a 

USNESENÍ č. 4 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 
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uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 290 000 Kč bez DPH, 3 980 000 Kč 
vč. DPH 

 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
 
 
Bod č. 66/4 
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Vybavení pro potřeby výuky ZŠ, Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a 
profilu zadavatele. 

 
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je ekonomická výhodnost nabídky. 
 

3. Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 
přílohy. 

     
4. Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová      Ing. Jiří Kučera  
      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 3. 2015 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 
  
5.  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Členové                                      Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Mgr. Věra Tomaierová     MUDr. Roman Kollros 
Bc. Vlasta Komaňská      Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová      Ing. Petra Bouřilová 
Mgr. Emílie Salvetrová     Mgr. Eva Lepší 
PaeDr. Dana Martinková, PhD.    Mgr. Luděk Volák 
Mgr. Vítězslav Šklebený     Mgr. Vladimír Čejka 
Mgr. Karel Denk      Mgr. Yvona Nováková 
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  23. 3. 2015 od 14.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 31. 3. 2015 zprávu hodnotící komise s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
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Bod č. 67/4 
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ Plánická“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města 
Klatov, na internetových stránkách města a na profilu zadavatele. 

 
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je nejnižší nabídková cena.  
 
3.  Rada města schválila text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy. 
   
 
4. Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová            Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová      Ing. Jiří Kučera 
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 3. 2015 od 09.45 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro. 
  
5. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Členové                                                    Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Mgr. Věra Tomaierová     Ing. Jaroslav Nejdl 
Petr Fiala       Ing. Jaromír Kalivoda 
Bc. Vlasta Komaňská      Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová      Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Eva Slabá  
Mgr. Miroslav Karnet      Mgr. Věra Šlajsová 
  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 3. 2015 od 13.45 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29. 
 
6. Rada města uložila ORM předložit RM dne 31. 3. 2015 zprávu hodnotící komise s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
 
 
Bod č. 68/4 
1.  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Revitalizace zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“ formou písemné 
výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, 
internetových stránkách a profilu zadavatele. 
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2.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
3.  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
       
4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová      Ing. Jiří Kučera  
      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 3. 2015 od 09.30 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 
  
5. Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený       Mgr. Věra Tomaierová  
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová      Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Mgr. Jitka Luňáková      Věra Kvardová 
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  10. 3. 2015 od 14.00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
                  
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 17. 3. 2015 zprávu hodnotící komise s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
 
 
Bod č. 69/4 
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební 

práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava povrchu komunikací v Klatovech a 
integrovaných obcích 2015“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce 
města Klatov, na internetových stránkách města a na Profilu zadavatele. 

 
2.  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je nejnižší nabídková cena.  
 
3.  Rada města schválila text výzvy dle přílohy. 
 
4.  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
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Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová      František Kocfelda 
    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 3. 2015 od 10.00 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti č. dveří 9.  
 
5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
Členové                          Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Jaroslav Nejdl      Mgr. Věra Tomaierová 
Ing. Danila Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová      Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda      Bc. Luboš Broukal 
Ing. Jaromír Kalivoda      Jaroslav Rehák 
  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 3. 2015 od 13.30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
                  
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 31. 3. 2015 zprávu hodnotící komise s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
 
 
Bod č. 70/4 
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Sekačka pro TS Klatovy“ 
formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním 
na vývěsce. 

 
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je ekonomická výhodnost nabídky.  
 
3. Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
     
4. Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Bc. Petra Rubášová      Ing. Petra Bouřilová   
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 3. 2015 od 9:45 hodin v kanceláři 
vedoucí ORM. 
  
5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  
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Členové                                                         Náhradníci 
Ing. Václav Chroust      Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Ing. Jaroslav Nejdl                            Mgr. Věra Tomaierová 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová      Ing. Petra Bouřilová 
Peter Pošefka       Ilona Matoušová 
             
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 3. 2015 od 14:15 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
 
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 17. 3. 2015 zprávu hodnotící komise s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
 Zodpovídá: Ing. Pleskotová 
 
 
Bod č. 71/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 2.2.2015. 
 
 
Bod č. 72/4 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje. 
 Zodpovídá: p. Kocfelda 
 
 
Bod č. 73/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro udržitelný rozvoj, Zdravé město a místní 
Agendu 21 konané dne 26.1.2015. 
 
 
Bod č. 74/4 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ konané 
dne 9.2.2015. 
 
 
Bod č. 75/4 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 
16.2.2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1/  mimořádné dotace 
a/  Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA Klatovy, žádost o dotaci na provoz (nájem, el. 

energie, voda) r. 2015 -schválila poskytnutí dotace ve výši 17 000,- Kč  
b/ Středisko pro ranou péči Plzeň, žádost o dotaci na péči o postižené dítě - schválila 

poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč 
c/  Petr Laník, žádost o dotaci na pronájem sálu - schválila poskytnutí dotace ve výši           

1 200,- Kč 
d/ Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, žádost o dotaci na úhradu nákladů akce - 
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„Nejúspěšnější sportovci okresu“ – rozepsat náklady 
e/ ČČK Klatovy, žádost o dotaci na akce, přednášky, zájezdy - schválila poskytnutí dotace 

ve výši 3 000,- KČ  
f/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - spolek Klatovy, žádost o 

dotaci na zajištění akcí mládeže - doložit seznam osob s trvalým pobytem v Klatovech 
g/  Atletika Klatovy, žádost o dotaci na úhradu nákladů 2. Ročníku běhu „Klatovská desítka“ 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč 
h/ Auto Terš Racing Team Klatov, žádost o dotaci na startovné a pohonné hmoty - schválila 

poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč 
i/ Svatojánci z.s., žádost o dotaci na provoz spolku - poskytnutí dotace neschválila 
j/  BOWLE 09 - 1. Petangue klub Klatovy, žádost o dotaci na činnost klubu - schválila 

poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč 
k/ DDM Klatovy - žádost o dotaci na částečnou úhradu nákladů Tanečního Klubu - 

schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč 
l/ Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na úhradu materiálových nákladů a 

cestovného - schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč 
m/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu závodů - schválila 

poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč 
Rada města uložila kanceláři místostarosty uzavřít s žadateli příslušné smlouvy. 
  Zodpovídá: pí Koželuhová 
 
k bodu 2/  rada města vzala na vědomí: 

- zápis dětí do MŠ v Klatovech konaný dne 15. dubna 2015, 
- plán provozu MŠ o hlavních prázdninách, 

 
k bodu 3/  rada města vzala na vědomí výsledky zápisů dětí do 1. tříd ZŠ, 
 
k bodu 4/  rada města schválila MŠ Studentská 601, Klatovy výjimku pro umístění dětí ve 

svých zařízeních pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu. 
 Zodpovídá: Ing. Kunešová 
 
 
Bod č. 76/4 
Rada města schválila záměr Masarykovy ZŠ Klatovy na podání dotace na projekt Poznáním 
k toleranci pro rok 2015. 
 Zodpovídá: Mgr. Salvetrová 
 
 
Bod č. 77/4 
Rada města neschválila poskytnutí finančních prostředků na provoz Domova sv. Josefa, Žireč 
1, Dvůr Králové nad Labem.  
 Zodpovídá: pí Koželuhová 
 
 
Bod č. 78/4 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Dohoda o ukončení pojistné smlouvy č. 899-18165-16 mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. (pojišťovna). 
Předmět dohody: ukončení pojistné smlouvy - PASK - poř. č. 32. 



8 
 

 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zajištění podání žádosti o finanční podporu na projekt „Mobilní drtič 
odpadů“ - poř. č. 33. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím Vltavy, státním 
podnikem (budoucí povinný). 
Předmět smlouvy: „Rekonstrukce mostu přes Drnový potok - u hlavní pošty v Klatovech“ - 
umístění a provozování objektu - poř. č. 34. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Plzeňským krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje, přísp. org. (povinný). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Airweb - Beránek - optický kabel“ - zřízení a provozování 
stavby inženýrské sítě - poř. č. 35. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org. (dárce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3422/74, 3422/76, 3422/79, 3422/81, 3422/83, 3422/84, 3422/86, 
3475/46, 3475/49, 3475/50 v k.ú. Klatovy - poř. č. 36. 
 
Smlouva o připojení k distribuční soustavě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a RWE GasNet, s.r.o. (provozovatel). 
Předmět smlouvy: připojení odběrného plynového zařízení zákazníka k distribuční soustavě - 
parc.č. 4204/5, Klatovy - Pod Borem - poř. č. 37.  
 
Smlouva o připojení k distribuční soustavě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a RWE GasNet, s.r.o. (provozovatel). 
Předmět smlouvy: připojení odběrného plynového zařízení zákazníka k distribuční soustavě - 
parc.č. 4204/8, Klatovy - Pod Borem - poř. č. 38.  
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a FT, Štěpánovice (nájemce). 
Předmět smlouvy: pp.č. 434/3 v k.ú. Štěpánovice - poř. č. 39. 
 
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a HM, Ke Spravedlnosti, Klatovy (pachtýř). 
Změna: rozšíření nájmu o pp.č. 3561/6 a 2147/11 v k.ú. Klatovy - poř. č. 40. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a BB, Hřbitovní, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: pronájem části pp.č. 3405/5 v k.ú. Klatovy - parkování osobního 
automobilu - poř. č. 41. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - výkon technického dozoru investora v rámci akce 
„Revitalizace Mercandinových sadů Klatovy, I. etapa“ mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a SAFE TREES, s.r.o., Rosice u Brna 
(zhotovite). 
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Změna: článek 6 odst. 6.1 - poř. č. 42. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 2/2015) mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a MŠ, Zlatnická, Klatovy (nájemce). 
Předmět nájmu: sídliště Rozvoj čp. 98, Klatovy - poř. č. 43. 
Účel nájmu: knihařství. 
 
Dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Klatovy, zastoupeným 
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou 
(pronajímatel) a FP, Vídeňská, Klatovy (nájemce). 
Změna: čl. III Specifikace pronajatých prostor a ceny a čl. IV Výše nájemného - poř. č. 44. 
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Růženkou Hofmanovou, Pod Hůrkou 495, 
Klatovy a Ing. JR, Boučkova, Praha 6 (nájemci). 
Změna: pp.č. 3578/6 v k.ú. Klatovy (zahrada) - změna v odd. X - smlouva je uzavřena na 
dobu určitou - do 31.12.2019 - poř. č. 45. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: podání žádosti o finanční podporu na projekt „Revitalizace a rozšíření 
integrovaného systému nakládání s odpady ve městě Klatovy“ - poř. č. 46. 
 
 
Bod č. 79/4 
Rada města podle ustanovení § 102, odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, jmenovala do komise pro nebytové prostory p. Ing. PV. 
 
 
Bod č. 80/4 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za 7. týden 2015. 
 
 
Bod č. 81/4 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 Mgr. Rudolf  S a l v e t r 
 starosta města 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 82/5 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 83/5 
1/  Rada města rozhodla o stažení z jednání majetkoprávní  úkon - prodej pozemků pp.č. 

4214 a pp.č. 4213/3 v průmyslové zóně Pod Borem a uložila ORM předložit tento 
majetkoprávní úkon na jednání RM dne 17. 3. 2015 s novými skutečnostmi. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní ze dne 18. 6. 2012, uzavřené mezi městem Klatovy a panem MK dohodou s tím, 
že p. MK bude vráceno 50% jím uhrazené zálohy za koupi pozemku tj. 136 854 Kč. 

 
3/ Rada města doporučila schválit prodej části obecního pozemku č. 212/1 v k.ú. Klatovy 

za smluvní cenu 1 200 Kč/m2 takto: 
a/  cca 25 m2 do výlučného vlastnictví Ing. LN, Ďáblická, Praha 8 za smluvní cenu cca 

30 000 Kč a 
b/  cca 25 m2 do podílového spoluvlastnictví manželů F a MŠ, Rýznberská, Kdyně (id. 

¼), JF, Kollárova, Klatovy II. (id. ½) a MŠ, Kollárova, Klatovy II. (id. ¼) za 
smluvní cenu cca 30 000 Kč s podmínkou přemístění stávajících sušáků na prádlo na 
pp.č. 212/1 v k.ú. Klatovy dle požadavků Společenství domu 396-400/II a na 
náklady kupujících.  

 
4// Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemkových parcel č. 1967/1 a 1967/7  

o celkové výměře 7 652 m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od spoluvlastnic  
Ing. MH, V Brance, Přeštice a JŠ, Kosmonautů, Přeštice za celkovou smluvní cenu 
1 000 000 Kč (130,68 Kč/m2). 

 
5/ Rada města doporučila ZM schválit směnu části pozemku p. č. 30/21 a stp. č. 209 o 

celkové výměře cca 37 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy za 
část pozemkové parcely č. 30/25 o výměře cca 3 m2  v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve 
vlastnictví společnosti VYTECO, spol. s r. o. Štěpánovice 104, 33901, Klatovy, 
s finančním doplatkem ve prospěch města Klatovy ve výši 3 910 Kč. 

 
6/ Rada města nedoporučila ZM schválit směnu části pozemku p. č. 842 o výměře 71,5 m2 

v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy za  část pozemkové parcely 
č. 845 o výměře 71,5 m2  v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví Ing. JV, 
Štěpánovice a JUDr. JV Štěpánovice, 33901, Klatovy. 

 
 
 

USNESENÍ č. 5 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 3. 2015 
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7/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku – pp.č. 755, díl o 

celkové výměře cca 1 425 m2 v k.ú. Štěpánovice u Klatov od vlastníka RP, 
Štěpánovice, 339 01 Klatovy do majetku města. 

 
8/ a/ Rada města souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení  

na stavbu: „Technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD na p.p.č. 755 v k.ú. 
Štěpánovice u Klatov“. 

b/  Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod staveb do majetku města od 
RP, Štěpánovice, 339 01 Klatovy v k.ú. Štěpánovice u Klatov: 
- kanalizační řad DN 250 a DN 300 vč. vpustí a revizních šachet v délce cca 392 m 
v pp.č. 755, díl o výměře cca 1425 m2, a v p.p.č. 437/1 a 450/1, 
- vodovodní řad DN 90 mm vč. dvou podzemních hydrantů v délce cca 231 m 
v pp.č. 755, díl o výměře cca 1 425 m2, a v pp.č. 437/1, 
- veřejné osvětlení CYKY-J 4Bx10 vč. pěti lamp v pp.č. 755, díl o výměře cca  
1 425 m2, a v pp.č. 437/1 a stp.č. 28/1, 
- komunikace, chodníky a vegetační úpravy na pp.č. 755, díl o výměře cca 1 425 m2.  

 
9/ a/  Rada města vzala na vědomí informaci o pronájmu v areálu letního kina.  

b/ Rada města uložila ORM prostřednictvím TSMK zajistit úpravu zdi dle diskuse. 
 
10/ Rada města vzala na vědomí informaci o pozemcích pp.č. 47  č. 1278, části stp. č. 83/1 

na návsi v Lubech a uložila ORM ověřit možnosti získání pozemků do nájmu nebo 
vlastnictví. 

 
11/ a/  Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 78 o výměře cca 50 m2 v k. ú. 

Habartice u Obytců za cenu 7 Kč/m2/rok + inflace ZJ, náměstí T. G. Masaryka, 470 
01 Česká Lípa, na dobu neurčitou. 

b/  Rada města souhlasila s oplocením části obecního pozemku p. č. 78 v k. ú. Habartice 
u Obytců a nesouhlasí s umístěním jakýchkoliv staveb. 

 
12/ Rada města trvala na rozhodnutí ze dne 30. 9. 2014 a 2. 12. 2014 ve věci úhrady 

finanční částky ve výši 75 Kč/bm za ponechání „záložního“ vedení VN v obecních 
pozemcích pp.č. 279/5, 3430/3, 3430/1, 3430/4, 3430/8, 3430/9, 395/6, 395/1, 422/1, 
3409/11, 3409/27, 3422/36, 3422/35, 3409/32, 3409/12, 490/12, 490/14, 490/3, 490/4, 
3409/9, 38/1, 3431/2, 3431/1 a stp.č. 496 v k.ú. Klatovy. 

 
13/ Rada města souhlasila s realizací akce: „Klatovy, ul. 5. května – kNN“ v obecních 

pozemcích – pp.č. pp.č. 579/4, 698/11, 698/29, 698/30, 736/8, 3475/4, 3475/6, 
3475/16, 3475/18, 3475/17 a 4385 v k.ú. Klatovy dle předložené situace a 
s podmínkami hospodářského odboru ze dne 24. 2. 2015. 

 
14/ Rada města revokovala svoje usnesení č. 485/22 bod 5 ze dne 12. 11. 2013 a souhlasila 

s uzavřením dvoustranné smlouvy mezi firmou O2 Czech Republic a.s. jako 
oprávněným a firmou Tesco Franchise Stores ČR a.s. jako povinným s tím, že práva 
města Klatovy budou zajištěna ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi firmou O2 
Czech Republic a.s. a městem Klatovy. 
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15/ Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví Města 
Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav NTL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy-Štorchova“ – v pp.č. 
85/1, 3914/3, 2772/16 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 243 bm NTL 
plynovodu ve stávající trase za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní 
smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši 
(v současné době za cca 18 225 Kč + DPH). 

 
16  a/  Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví Města 
Klatovy v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, 
údržby a oprav STL plynovodní přípojky pro akci „STL plynovodní přípojka 
d90/PE pro PS CNG Klatovy“ – v pp.č. 1516/8 a 3554/7 ve vlastnictví Města 
Klatovy v rozsahu cca 4 bm nové STL plynovodní přípojky za jednorázovou 
úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle 
aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za 1 000 Kč + 
DPH). 

 b/    Rada města rozhodla o udělení výjimky a souhlasila s provedením výkopových 
prací v pp.č. 1516/8 a 3554/7 (cyklostezka v ul. Dr. Sedláka) v souvislosti 
s uložením STL plynovodní přípojky pro CNG v termínu od 4. 3. 2015 do 16. 3. 
2015 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě 
povrchu po výkopu.  
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 84/5 
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/4/2014/Vl ze 

dne 18. 3. 2014 (odbahnění a revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech), na 
méněpráce ve výši 40 026,21 Kč bez DPH, 48 431,71 Kč včetně DPH. 

2/  Rada města uložila ORM uzavřít dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/4/2014/Vl. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 85/5 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Měchurova ulice – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy, IČ: 25232100 

2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 618 614,08 Kč bez 
DPH, 6 798 523,04 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 86/5 
Rada města rozhodla o stažení z jednání zprávu „Ukončení zadávacího řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce, „Odstranění stavby Klatovy čp. 298 a 299/II“   
a uložila ORM doplnit informace dle  diskuse  a opětovně předložit zprávu na jednání RM 
dne 17. 3. 2013. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 



4 
 

 
 
Bod č. 87/5 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy PKV BUILD s.r.o.  ze zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo zákon č. 137/2006 Sb. na akci 
„Průkazy energetické náročnosti budov v roce 2015 pro město Klatovy“  důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek a podmínek zadavatele. 

2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby mimo zákon č. 137/2006 Sb. na akci „Průkazy energetické náročnosti budov 
v roce 2015 pro město Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 
oekoplan Czech Republic s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno IČ: 25221399. 

3/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
       způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 111 400,00 Kč bez  
       DPH, 134 794,00 Kč vč. DPH. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 88/5 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo zákon č. 137/2006 Sb. na akci „Kompletní výměna 2 ks výtahů 
v Domě s pečovatelskou službou, č.p. 832/III., Podhůrecká ul., Klatovy“. Rada města 
se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka uchazeče OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, 
IČ: 42324254. 

2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 480 000,00 Kč bez  
      DPH, 1 702 000,00 Kč vč. DPH. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 89/5 
1/  Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její 

následné rozdělení takto: 
     a/ 100 tis. Kč na akci Oprava komínů na č. p.63/I. Klatovy ( II.etapa ) 
     b/   50 tis. Kč na akci Oprava komínů na č. p.59/I. Klatovy, 
2/  Rada města doporučila ZM schválit realizaci akcí v roce 2015 a jejich zařazení do 

rozpočtu města: 
a/ Oprava komínů na č. p. 63/I. Klatovy s celkovými náklady 218 016 Kč, 
     250 718,40 Kč vč. DPH  
b) Oprava fasády č. p. 59/I. Klatovy s celkovými náklady 106 441Kč, 128 793,70 

Kč vč. DPH.       
3/ Rada města schválila uzavření smluv o dílo s dodavateli dle návrhu po schválení 

realizace akcí v ZM 24. 3. 2015. Smlouvy jsou předloženy ke schválení v seznamu 
smluv. 

Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 90/5 
Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona „Škoda Octavia“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, 
kterou je nabídka firmy Auto Nejdl s.r.o. Klatovy za cenu 578 610 Kč vč. DPH. 
      Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
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Bod č. 91/5 
Rada města uložila místostarostovi Ing. V. Chroustovi jednat dle diskuse s p. H  
o nedořešené cyklostezce v lokalitě „Švejcký vrch“. 
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 92/5 
Rada města rozhodla, aby Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem města byla 
doplněna ve smyslu diskuse a předložena na jednání RM dne 17.  3. 2015. 
      Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
               pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 93/5 
1/  a/  Rada města rozhodla o provedení odstranění návozu zeminy z částí parcel č. 4214  

a 4215 k.ú. Klatovy v PZ Pod Borem o výměře cca 4 350 m2 za účelem  zajištění 
prodeje schválené výměry pozemků pro budoucí investory. 

      b/  Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
mimo režim zákona na akci „PZ Pod Borem, Klatovy – odstranění části deponie“ 
uchazeči Koramex a.s., Pražská 268, Sušice II, IČ: 00117366, za cenu 847 616 Kč, 
1 025 615 Kč vč. DPH a uložila starostovi města a ORM zajistit uzavření smlouvy  
o dílo s vybraným dodavatelem. 

c/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „PZ Pod Borem, Klatovy –  
odstranění části deponie“ do rozpočtu města s částkou 1 025 000 Kč.  

 
2/   a/  Rada města souhlasila  s vybudováním přípojek pro parcely č. 4204/5 a 4204/8 k.ú. 

Klatovy a uložila odboru rozvoje města vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle Pravidel města pro zadávání VZMR.  

     b/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce přípojky a sjezdy v průmyslové 
            zóně Pod Borem“ do rozpočtu města s částkou 540 000 Kč. 
 
3/  Rada města udělila výjimku ke vstupu do chráněné komunikace - vozovky a chodníků 

na p.p.č. 4164/8 a 4164/9 v souvislosti s vybudováním přípojek pro parcely č. 4204/5 a 
4204/8 a odpojením slepého plynovodu vedoucího na parcelu č. 4235 v k.ú. Klatovy. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 94/5 
1/  Rada města vzala na vědomí informaci o aktuálně vyhlášené dotační výzvě OPŽP na 

zateplování veřejných budov a o možnosti podat žádost na Zateplení kulturního domu 
Klatovy s variantou vnitřního zateplení fasády v termínu do 19. 3. 2015 s tím, že 
projekt by musel být dokončen v roce 2015. 

 
2/   Rada města rozhodla nepodávat žádost o dotaci v aktuálně vyhlášené dotační výzvě a 

ukládá ORM a MěKS předložit návrh harmonogramu postupu projekčních prací na 
akci Zateplení kulturního domu Klatovy s variantou vnitřního zateplení fasády. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 95/5 
Rada města vzala na vědomí přehled plánovaných projektů za Zdravé město Klatovy na rok 
2015 a uložila místostarostovi Ing. M. Křížovi doplnit zprávu o způsobu financování 
předložených akcí a opětovně předložit na jednání RM. 
      Zodpovídá: pí Ing. M. Kříž 
 
Bod č. 96/5 
Rada města schválila Komisi pro udržitelný rozvoj, Zdravé město a místní Agendu 21 
v tomto složení: 
Předseda:  Ing. Martin Kříž 
Členové:  Ing. Alena Kunešová, Bc. Hana Křivohlavá, Mgr. Pavla Mikulášová. 

Mgr. Jitka Luňáková, MUDr. Miloš Chroust, Mgr. Jana Toušová,  
JUDr. Jan Myslivec, Ing. František Kacerovský, Mgr. Tomáš Kovanda, Peter 
Pošefka, Ing. Věra Schmidová, MUDr. Jana Konicarová, Ing. Hana Hůlová, 
Mgr. Veselá Vladislava 

 
Zapisovatelka: Ing. Gabriela Lavičková 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 97/5 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 2. 2. 2015. 
     
Bod č. 98/5 
Rada města projednala zápis č. 2/15 z jednání bytové komise ze dne 25. 2. 2015  
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 2.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, 

Niederleho s p. MP na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 2.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí. NO na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou uhrazení 
dlužné částky, 

k bodu 2.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Vrbova  
s pí AV na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 2.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, 
Palackého s p. KW na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická  
s pí. MM na dobu určitou 3 měsíce pod podmínkou uhrazení veškeré dlužné 
částky, 

k bodu 2.6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 
Koldinova s pí. MH a p. VH na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou 
uhrazení veškeré dlužné částky, 

k bodu 2.7. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, Vrbova  
s pí IN na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.8. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, nám. 
Míru s pí LK na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.9. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy, 
Plánická s pí JŠ na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Rozvoj  
s p. MS a pí IS na dobu určitou 1 rok, 
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k bodu 2.11. vzala  na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

BA Klatovy, 
MJ, Klatovy, 
VJ, Klatovy, 

k bodu 2.12.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 
Palackého s pí ZČ na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 3.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou 12 měsíců s 
následujícími uživateli: 
ubytovací jednotka č. 31 - AR 

  ubytovací jednotka č. 16 – DH 
k bodu 3.2. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotky č. 9 na adrese 

Klatovy, Zahradní  s pí KG na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 3.3. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 4, na adrese 

Klatovy, Zahradní s pí EJ a p. JČ na dobu určitou 3 měsíců, 
k bodu 3.4. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37, na 

adrese Klatovy, Zahradní s pí JŠ na dobu určitou 3 měsíce, 
k bodu 3.5. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 23, na 

adrese Klatovy, Zahradní s pí DF na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 4 schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy na dobu 

určitou 3 měsíce u následujících jednotek: 
ubytovací jednotka č. 19 o velikosti 2+KK s příslušenstvím – pí DI+2 děti, 
ubytovací jednotka č. 29 o velikosti 1+KK s příslušenstvím -   pí FK+ 2děti
   

k bodu 5.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, kat. A, 1+1  
s příslušenstvím, Klatovy, Náměstí Míru, s p. VS, bytem Hradešice, na dobu 
určitou 1 rok, 

k bodu 5.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, kat. A, 1+2  
s příslušenstvím, Klatovy, Koldinova, s pí MH, bytem Jateční,Klatovy, na 
dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, kat. A, 1+1  
s příslušenstvím, Klatovy, Koldinova, s p. MP, bytem Plzeňska, Klatovy na 
dobu určitou 1 rok, 

k bodu 6.1. tento úkon byl z jednání stažen, po doplnění informací dle diskuse opětovně 
předložit na jednání RM. 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková   
 

Bod č. 99/5 
1/  Rada města souhlasila se stavebními úpravami domu č.p. Křištín – vybudování místností 

v půdním prostoru spoluvlastníkem manželi P.  
2/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 634/10, 

Plzeňská, Klatovy a doporučuje ZM tento prodej schválit. 
3/ Rada města doporučila ZM vyhovět žádosti p. F. V o koupi bytu č. 1, Suvorovova, Klatovy.  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
 
Bod č. 100/5 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc leden 2015. 
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Bod č. 101/5 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Západočeskou univerzitou v Plzni 
(příjemce). 
Předmět smlouvy: finanční příspěvek ve výši 31 500,- Kč na zajištění realizace kurzů 
Univerzity třetího věku v letním semestru akademického roku 2014/2015 – poř. 47.  
 
Smlouva o vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pořadatel) a o.s. TAP, Praha 4 - zřizovatel kapely The Tap Tap (účinkující). 
Předmět smlouvy: koncert na náměstí Míru v Klatovech dne 19. 6. 2015 – poř. č. 48. 
 
Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Praha 2 (společnost). 
Předmět dohody: rozhlasové vysílání reklamní kampaně - „4. AVON pochod Klatovy“ 
(konaný 30. 5. 2015) – poř. č. 49. 
 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Magnetic Production s.r.o., Plzeň 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: hudební produkce - vystoupení v rámci AVON pochod Klatovy 2015 - 
ABBA STARS - na náměstí Míru v Klatovech dne 30. 5. 2015 – poř. 50. 
 
Memorandum o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Plzeň 2015, o.p.s. 
Předmět smlouvy: spolupráce v rámci projektu „Plzeň - evropské hlavní město kultury 
2015“ – poř. č. 51. 
 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem a hudební skupinou SCHOVANKY, Bratřínov 129, Davle. 
Předmět smlouvy: vystoupení na akci „Zahájení turistické sezóny v Klatovech“ dne 9. 5. 
2015 – poř. č. 52. 
 
Nájemní smlouva (č. smlouvy 3/2015) mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) 
a HD, Dukelská, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: garáž bez čp. v Koldinově ulici v Klatovech -  poř. č. 53. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a MO, Klenovská, Janovice nad Úhlavou (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4188/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 54. 
 
 
 
Smlouva o vzájemné spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a O2 Czech Republic a.s., Praha 4 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení - „11010-022423 T-Mobile - lokální Klatovy - II. trasa“ v parc.č. 955/4 a 955/22 v 
k.ú. Klatovy – poř. č. 55. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: právo provést stavbu plynárenského zařízení „Reko MS Klatovy - 
Štorchova“ - parc. č. 85/1, 3914/3, 2772/16 v k.ú. Klatovy – poř. č. 56. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno (budoucí oprávněný) a Bonett Gas 
Investment, a.s., Praha 4 (investor). 
Předmět smlouvy: právo provést stavbu plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka 
d90/PE pro PS CNG Klatovy“ - parc. č. 1516/8 a 3554/7 v k.ú. Klatovy – poř. č. 57. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, 
Klatovy“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a Lesními stavbami, s.r.o., Nýrsko (zhotovitel). 
Změna: čl. 3.1 Předmět plnění a čl. 5.2 Cena díla - snížení o práce dle změnového listu – 
poř. č. 58. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a AV MEDIA, a.s., Praha 10 (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž technologie do kinosálu kina Šumava v Klatovech - 
„Digitalizace letního kina, Klatovy“ – poř. č. 59. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a Petrem Kourou, DiS, Dobrovského 19, Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP - odstranění stavby Klatovy čp. 298 a 299/II“  
– poř. č. 60. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a STAVnext stavby - Jan Suchý, Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava komínových těles čp. 59/I, 
Klatovy“ – poř. č. 61. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a STAVnext stavby - Jan Suchý, Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava komínových těles čp. 63/I, 
Klatovy“ – poř. č. 62. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci předložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce el. energie mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (provozovatel). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Gorkého čp. 298 a 299 - přeložka NN“ – poř. č. 63. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a RP, Štěpánovice (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 755 v k.ú. Štěpánovice u Klatov – poř. č. 64. 
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Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a RP, Štěpánovice (budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury v k.ú. 
Štěpánovice u Klatov – poř. č. 65. 
 
 
Bod č. 102/5 
Rada města schválila Fondu ohrožených dětí – Klokánek z.s. vyplacení mimořádné dotace 
ve výši 50 000 Kč  na zajištění letního tábora,  pořízení hygienických potřeb, ošacení  
a obuv.  
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 
Bod č. 103/5 
Rada města vzala na vědomí program oslav 70. výročí osvobození Československa. 
 
 
Bod č. 104/5 
Rada města vzala na vědomí informaci o dalším postupu realizace akce Stavební úpravy 
SCZT Pod Hůrkou, Klatovy a uložila Klatovské teplárně,, a.s. doplnit informace dle diskuse 
o opětovně předložit zprávu na jednání RM dne 31. 3. 2015. 

       Zodpovídá: p. M. Sekyrka 
 
Bod č. 105/5 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 

 
 
 
 
 
Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 

          místostarosta                             místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 106/6 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
 
Bod č. 107/6 
1/  Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků pp.č. 4214 o výměře 3 044 m2 a 

pp.č. 4213/3 o výměře 3 485 m2 v průmyslové zóně Pod Borem za cenu 304 Kč/m2, 
celkem za 1 984 816 Kč fi ŠVÁRA-STAVBY a.s., Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 – 
Černý Most, zastoupenou Ing. Josefem Švárou, předsedou představenstva. 
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady 
zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 661 606 Kč před podpisem této smlouvy 
s vybraným investorem. 

 
2/ a/ Rada města doporučila ZM, aby rozhodlo, že opatrovníkem účastníků řízení  

(p. p. JB, FB, MB, RB, RB, JF, JF, KI, JJ, MJ, FK, MK, KM, JM, AM, FM, FM, 
AM, HM, AM, MM, JN, MN, VN, VŠ, JŠ, MT, AU, RU, RV, JV) v KoPÚ Kydliny 
je Město Klatovy. 

b/ Rada města doporučila ZM zmocnit jako zástupce opatrovníka v KoPÚ Kydliny 
starostu města Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra. 

 
3/  a/  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 

na stavbu: „TM-BTA-Klatovy-KTYNE-OK“ v obecních pozemcích - stp.č. 2671, 
pp. č. 1381/1, 1381/2, 1381/6, 1381/7, 1381/8, 1381/9, 1381/29, 1381/30, 1383/19, 
1386/3, 1386/4, 1386/5 v k.ú. Klatovy – Máchova a Nerudova ulice dle předložené 
dokumentace s podmínkami hospodářského odboru ze dne 18. 12. 2014 a TSMK ze 
dne 21. 1. 2015 a s podmínkou uložení další chráničky pro město v celé trase vč. 
kabelové komory pro odbočku do Podhůrecké ulice.  

b/  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů  
č. 1/2011 v platném znění z důvodu zásahu do chráněné komunikace na pp.č. 1381/6 
v k.ú. Klatovy - chodníku v Máchově ulici před domem čp. 419/III. za účelem 
uložení chráničky pro optický kabel. 

c/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE 40 mm  v stp.č. 2671, pp. 
č. 1381/1, 1381/2, 1381/6, 1381/7, 1381/8, 1381/9, 1381/29, 1381/30, 1383/19, 
1386/3, 1386/4, 1386/5 – v k.ú. Klatovy uložené v rámci akce: „TM-BTA-Klatovy-
KTYNE-OK“ do majetku města od společnosti O2 Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4.  

 
 
 
4/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

USNESENÍ č. 6 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 
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stavbu: „TM-BTA-Klatovy-KTYSV-OK“ v obecních pozemcích - pp.č. 3206/127, 
3206/126, 3206/116 v k.ú. Klatovy – Suvorovova ulice dle předložené dokumentace 
s podmínkami hospodářského odboru ze dne  16. 12. 2014 a TSMK ze dne 15. 1. 2015. 

 
5/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

stavbu: „TM-BTA-Klatovy-KTYCE-OK“ v obecních pozemcích - stp.č. 300, pp.č. 
3996/6, 3996/7, 3996/8, 3997/2, 3997/1, 3422/19, 3407/3, 3407/9, 3407/6, 3407/11 
v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami hospodářského odboru ze 
dne 12. 1. 2015 a TSMK ze dne 21. 1. 2015. 

 
6/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

stavbu: „TM-BTA-Klatovy-KTJIR-OK“ v obecních pozemcích - pp.č. 3405/3, 3405/1, 
3405/15, 1/1, 1/2, 3412/1, 85/1 v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace 
s podmínkami hospodářského odboru ze dne 16. 12. 2014 a TSMK ze dne 21. 1. 2015. 

 
7/ a/  Rada města doporučila ZM schválit výkup nemovitostí - stp.č. 4019 vč. objektu čp.  

792/II., stp.č. 4018 vč. objektu garáží, části stp.č. 1998, pp.č. 2493/2, 3584/15, 
3584/16 a 3584/17 v k.ú. Klatovy do majetku města od vlastníka Krajského 
ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň 3 za kupní cenu 
8 000 000 Kč.  

b/ Rada města vzala na vědomí předložené informace o konání nového výběrového 
řízení a rozhodla nepodávat nabídku do aktuálně vyhlášené veřejné soutěže.   

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 108/6 
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o  novém vývoji kauzy a doporučila ZM 

schválit vzdání se vlastnického práva k obecním pozemkům v k.ú. Klatovy: 
 - pp.č. 1377/7, 1377/11 –  u  bytového domu čp. 532/III. 

- pp.č. 1377/2, 1377/10 –  u bytového domu čp. 533/III. 
- pp.č. 1374/2, 1374/12 – u bytového domu čp. 535/III. 
- pp.č. 1374/11, id. ½ z celku pp.č. 1374/3 –  u bytového domu čp. 536/III.  
- pp.č. 1372/7, 1372/12 –  u bytového domu čp. 537/III. 
- pp.č. 1372/6, 1372/11 –  u bytového domu čp. 538/III. 
ve prospěch ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2 – Nové Město formou souhlasného prohlášení. 

 
2/  Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcných břemen vedení vodovodu  

a kanalizace v pp.č. 1372/11, 1372/12, 1374/11, 1374/12, 1377/10 a 1377/11 v k.ú. 
Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným a ČR-ÚZSVM jako povinným 
z věcného břemene, na dobu neurčitou, bezúplatně. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 109/6 
Rada města doporučila ZM neuplatňovat předkupní právo k nemovitostem - stp. č. 2522  
o výměře 564 m2 vč. objektu čp. 487/II., a pp.č. 2444/10 o výměře 1051 m2 v k. ú. Klatovy 
z důvodu jejich prodeje firmě  K3 KT s.r.o, K Letišti 487, Klatovy II, zastoupené 
jednatelem Pavlem Králem. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 110/6 
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Rada města rozhodla o vybudování sjezdů a přípojek pro parcely č. 4204/5 a 4204/8 v k. ú. 
Klatovy v průmyslové zóně Pod Borem a rozhodla o zadání realizace stavebních prací na 
základě výsledku poptávky firmě INVEST TEL s.r.o. Klatovy IČ: 49193503 za cenu 499 
463,81 Kč, 604 351,21 Kč vč. DPH, tedy firmě s nejnižší nabídkovou cenou a ukládá 
starostovi města zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.   
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 111/6 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – K3 KT s.r.o., K Letišti 487/II, 339 01 

Klatovy, IČ: 27986411 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Odstranění stavby Klatovy č.p. 
298 a 299/II“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – INTERIERY KOUPELEN spol. s.r.o., 

Částkova 20, 326 00 Plzeň, IČ: 26318644  z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Odstranění 
stavby Klatovy č.p. 298 a 299/II“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo zákon č. 137/2006 Sb. na akci „Odstranění stavby Klatovy č.p. 
298 a 299/II“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o 
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče INVEST TEL, s.r.o., 
Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČ: 49193503 

 
4/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 921 544,42 Kč bez  
      DPH, 1 059 776,08 Kč vč. DPH. 
 
5/ Rada města rozhodla o povinnosti skládkovat na skládce OHMK s.r.o. za smluvní 

poplatek ve výši 150 Kč/t. 
 
6/ Rada města vzala na vědomí informace o možném využití uvolněných pozemků pro 

zástavbu v souladu s územním plánem včetně odhadu nákladů a uložila ORM předložit 
studii využitelnosti jako území pro bydlení.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 112/6 
Rada města doporučila ZM schválit Potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP k projektu s názvem:  
„Překladiště komunálního odpadu města Klatovy“ v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
 
 
Bod č. 113/6 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 
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stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Chodník Točník“ formou 
otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a profilu 
zadavatele. 

2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 
kterým je nejnižší nabídková cena. 

 
3/  Rada města schválila text kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     František Kocfelda 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Luboš Broukal  

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 15. 4. 2015 od 09.45 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová  
Ing. Jaromír Kalivoda     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2015 od 14.15 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 28. 4. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 114/6 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Rekonstrukce MK v obci 
Štěpánovice“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce, internetových 
stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
 
3/   Rada města schválila kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
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Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     František Kocfelda 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Luboš Broukal  

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 15. 4. 2015 od 09.30 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová  
Ing. Jaromír Kalivoda     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  20. 4. 2015 od 14.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 28. 4. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 115/6 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Rekonstrukce místních 
komunikací Luby, Čínov, Drslavice“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na 
úřední desce, na internetových stránkách města a Profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     František Kocfelda 
Bc. Petra Rubášová     Bc. Luboš Broukal  

            
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 15. 4. 2015 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. dv. 9, čp. 62,  1. patro. 

 
5/   Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 
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Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová 
Ing. Jaromír Kalivoda     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová                                                  Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal   

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2015 od 14.30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 28. 4. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 116/6 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 2. 3. 2015. 
 
 
Bod č. 117/6  
1/  Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření města 

Klatovy a zřízených organizací města za rok 2014 a ukládá vedoucím odborů a 
ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1. 

 
2/ Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2014 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku 
hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 dle Přílohy č. 2.  

 
3/ Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, projednat závěrečný účet města za rok 2014 a uzavřít jej, na základě 
doporučení finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města a 
s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 

 
4/ Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města 
Klatovy sestavenou k 31.12.2014 a schválit převod dosaženého výsledku hospodaření 
v hlavní činnosti po zdanění ve výši 66.428.391,79 Kč na účet 432 – Výsledek 
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské ve výši 11.239.371,60 Kč ve výši 
97.683,74 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a ve 
zbývající části na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let.  
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5/  Rada města požaduje, aby příspěvkové organizace předkládaly návrhy rozpočtů ke 
schválení, případně rozpočtové změny,  pokud dochází k opravám rozpočtu.  
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                p. Ing. V. Chroust 
 ředitelé příspěvkových organizací 
Bod č. 118/6 
Rada města schválila: 
1/ odpis pohledávek za převoz osoby pod vlivem alkoholu do Protialkoholní záchytné 

stanice v Plzni uvedených v celkové částce 114 703 Kč,  
2/ snížení paušální částky za odvoz osoby pod vlivem alkoholu do Protialkoholní záchytné 

stanice v Plzni na částku 1.000 Kč + platná sazba DPH.  
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 119/6 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2015. 
 
 
Bod č. 120/6 
1/    Rada města schválila Pravidla pro nakládání s nepotřeným majetkem města. 
2/  Rada města jmenovala komisi pro nepotřebný majetek ve složení:  

Mgr. Věra Tomaierová, Ing. Milan Jarošík, Ing. Hana Chalupová. 
 
 
Bod č. 121/6 
1/ Rada města Klatov souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na  
     poskytování zápůjček z fondu rozvoje bydlení - XLV. kolo. 
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále  
     toto zveřejnit v místním tisku. 
3/ Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů,  
     shromáždění podkladů a svolání komise je za HO F. Kocfelda a za FO  

Ing. H. Chalupová. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 122/6 
1/ Rada města Klatov doporučila schválit zastupitelstvu města na základě návrhu  
   výběrové komise poskytnout zápůjčky z Fondu RB XLIV. kolo dle předložené  
    zprávy v celkové výši Kč 200 000. 
2/  Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XLIV. kolo  
     zápůjček z Fondu RB po schválení ZM. 
3/ Rada města uložila FO  uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí zápůjček po schválení 

ZM. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 123/6 
1/ Rada města schválila předloženou zprávu ohledně organizace klatovské pouti v r. 2015.  
2/ Rada města souhlasila se zněním smlouvy mezi městem Klatovy a panem Vlastimilem  
     Lagronem na zajištění atrakcí LTZ s tím, že poplatek za pronájem atrakcí bude činit  

114 695 Kč.            
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3/  Rada města souhlasila s tím, aby poplatek na náměstí Míru činil dle vyhlášky města  
      o místních poplatcích pro občerstvení 100 Kč/m2/den, poplatek na „Staročeském  
      trhu“ 100 Kč/m2/den, poplatek prodeje vlastních výrobků spojený s ukázkou  
      řemeslné výroby 50 Kč/m2/den a poplatek v Plánické ulici 100 Kč/m2/den.  
      RM schválila text poptávkového řízení na zajištění občerstvení. 
4/  Rada města uložila HO zajistit přípravu klatovské pouti v roce 2015 v termínu od  
     9. 7. do 12. 7. 2015 včetně zajištění uzavírek všech potřebných komunikací včetně  
     prostor náměstí, odklonu dopravy, odklonu MHD i linkové dopravy, zajištění  
     organizace trhů a následného úklidu, zajištění mobilních toalet na náměstí a  
     v Plánické ulici, odvozu odpadu prostřednictvím TSMK a OHMK. 

Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 

Bod č. 124/6 
1/ Rada města doporučila ZM schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města 

Klatovy v oblasti kultury a sportu. 
2/  Rada města schválila vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Zodpovídá: pí Ing. J. Březovská 
 
Bod č. 125/6 
Rada města vzala na vědomí zápis z grantové komise konané dne 9. 3. 2015 a uložila 
kanceláři místostarosty uzavřít s žadatelem příslušné smlouvy.  

Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 
Bod č. 126/6 
Rada města schválila vyplacení příspěvku ze Zlatého fondu:  
1/  Český svaz včelařů Klatovy, oslavy 120. výročí založení spolku, ve výši 17 000 Kč, 
2/ Klatovské folklorní sdružení ŠUMAVA Klatovy – XXII. Mezinárodní folklorní festival 

Klatovy 2015 ve výši 150 000 Kč, 
3/  TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu, 1000 let šachu v Klatovech, ve výši 40 000 Kč. 
Rada města uložila právničce města uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu.  

Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
 
Bod č. 127/6 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch, konané dne  
25. 2. 2015. 
 
Bod č. 128/6 
Rada města vzala na vědomí předpokládané financování projektů Zdravého města v r. 2015. 

Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 

Bod č. 129/6 
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory konané dne 9. 3. 2015 a přijala 
následující závěry: 
k bodu 9 /   odložila rozhodnutí do doby prohlídky prostor čp. 324/IV ul. Za Kasárny  
k bodu 10/   schválila pronájem nebytového prostoru pí JB v 816/III za účelem 

poskytování masérských služeb pro klienty. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
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Bod č. 130/6 
l/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 396/7, 

Koldinova 396/II, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit. 
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej bytových jednotek v domě čp. 691/IV, 

Suvorovova ul. a čp. 693/IV, Plánická ul. 
 
3/ Rada města schválila uzavření splátkového kalendáře s pí JK na dlužnou částku za 

ubytování, Zahradní, Klatovy. 
 Rada města uložila SNK vyklidit buňku č. 8, Zahradní 743/III, Klatovy. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 131/6 
Rada města doporučila ZM uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Strážov pro výkon 
státní správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ustanovení § 53, odst. 1, zákona č. 
200/1990 Sb. O přestupcích, v platném znění. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
 
Bod č. 132/6 
Rada města schválila MěKS použití fondu investic ve výši 298 978 Kč na akci „Sociální 
zařízení k bufetu v kulturním domě v Klatovech. 
        Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 133/6 
Rada města vzala na vědomí vítěze VZ malého rozsahu firmu JIKELLSTAV s.r.o. Běhařov 
72, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 29113679 na akci „Odbahnění rybníka, oprava břehů, 
hráze a výměna výpustného zařízení v areálu Domova pro seniory v Újezdci, zařízení 
MěÚSS Klatovy, který slouží jako požární nádrž. 
        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 134/6 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – UNICO, v.o.s. Puškinova 285, 460 08 

Liberec z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., „KANTOR IDEÁL – Základní škola Klatovy, Čapkova 
ul. 126“ z důvodu nesplnění požadavků zadavatele stanoveného v zadávacích 
podmínkách.  

2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona na akci „KANTOR IDEÁL – Základní škola Klatovy, 
Čapkova ul. 126“. Rada města se ztotožnila s doporučením ZŠ Klatovy, Čapkova ul. a 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy C SYSTÉM CZ, a.s. 
Otakara Ševčíka 8401/10, 636 00 Brno, IČ 27675645. 

3/ Rada města uložila ředitelce školy ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 236 800 Kč bez DPH, 
286 528 Kč vč. DPH. 

       Zodpovídá: pí PaedDr. D. Martinková, Ph.D. 
 
Bod č. 135/6 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc únor 2015. 
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Bod č. 136/6 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a JC a SC, Chaloupky, Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3591/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 66. 
Smlouva o účinkování skupiny ARGEMA v kulturním pořadu mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Agenturou ONE 
PRODUCTION, Týn nad Vltavou (producent). 
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny ARGEMA na náměstí dne 9.5.2015 – poř. č. 67. 
 
Smlouva o uměleckém výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a Miroslavem Surkou, Rejskova 1708/9, Praha 2. 
Předmět smlouvy: koncert CBC Big band a Dalibor Gondík - G. Miller show na náměstí 
dne 5. 5. 2015 – poř. č. 68. 
 
Smlouva č. 30/2015 o zajištění uměleckých vystoupení pro pořadatele akce mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Uměleckou 
agenturou RichART - Richard Dušák, Tábor (agentura). 
Předmět smlouvy: host akce „Brány památek dokořán“ - Marian Vojtko - sál radnice, 
Klatovy dne 16.4.2015 – poř. č. 69. 
 
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a MVDr. Iljou Straškrabou, Voříškova 67, Klatovy. 
Předmět smlouvy: spolupráce na shromažďování a zajištění likvidace kadáverů toulavých 
nebo volně žijících zvířat, nalezených na správním území města Klatovy, asanačnímu 
podniku Asavet Biřkov - poř. č. 70. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: dvojhrobka na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech, odd. V, č. 60 – poř. č. 
71. 
 
Smlouva č. 2/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a LP, 
Pod Hůrkou, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 1997/2 v k.ú. Klatovy - komunikace    u 
zahrádek na Křesťanském vrchu – poř. č. 72. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy, Měchurova ulice - 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – poř. č. 73. 
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a INVEST TEL, s.r.o., Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce - „Odstranění stavby Klatovy čp. 298 a 299/II“ – poř. č. 
74. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a OTIS, a.s., Břeclav (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž - „Kompletní výměna 2 ks výtahů v Domě 
s pečovatelskou službou, čp. 832/III, Podhůrecká ul., Klatovy“- poř. č. 75. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Oekoplan Czech Republic s.r.o., Brno (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: vypracování pasportů objektů pro zpracování „Průkazů energetické 
náročnosti budov v roce 2015 pro město Klatovy“ – poř. č. 76. 
 
 
Bod č. 137/6 
Rada města schválila program jednání zastupitelstva města, konané dne 24. 3. 2015. 
 
Bod č. 138/6 
Rada města vzala na vědomí zprávu Pošumavského auto moto klubu Klatovy o organizaci 
50. ročníku Rallye Šumava a 24. Historic Vltava Rallye a souhlasila s užitím veřejných 
prostor jako v minulých letech. 
 
Bod č. 139/6 
Rada města v působnosti valné hromady obchodních společností Správy nemovitostí Klatovy 
s.r.o.,  Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o. a Lesy města Klatovy s.r.o. projednala rozbory 
hospodaření za r. 2014 a  změnu mzdového katalogu s účinností od 1.3.2015. Závěry z 
projednávání budou uvedeny v samostatných rozhodnutích. 
 
Bod č. 140/6  
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 

 
    

 
 
                                                   Mgr. Rudolf Salvetr 

             starosta města 
 
 
 
Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 

          místostarosta                             místostarosta 
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Bod č. 141/7 
Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných firmou MIRAS – stavitelství a sanace 
s.r.o. odštěpný závod Plzeň, IČ 26385759, podaných proti úkonům zadavatele v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ Plánická“, tak že námitkám v plném rozsahu nevyhovuje. 
       Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová 
 
 
 
 
 
      
 
                                              Mgr. Rudolf Salvetr 

             starosta města 
 
 
 
Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 

          místostarosta                             místostarosta 
 
 
 
 
 
     

USNESENÍ č. 7 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 24. 3. 2015 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
Bod č. 142/8 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 143/8 
1/ Rada města rozhodla o umístění zatravňovacích tvárnic na pp.č. 2490/1 v k.ú. Klatovy 

dle návrhu žadatele (zatravňovací dlažbou BEST-GRASO, popř. BEST-KROSO). 
 
2/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na stavbu: 

„REKO MS Klatovy – Lidická + 1 – rekonstrukce plynovodů a přípojek Klatovy – 
ul. Lidická, Smetanova“ v pp.č. 3687/3, 3687/1, 3704/1, 3214, 3704/3 v k.ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace a s podmínkami hospodářského odboru ze dne 
16. 2. 2015, zejm. s podmínkou časové a technické koordinace akce s akcemi města, 
tj. s termínem realizace nejdříve v roce 2017. 

  
b/ Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM č. 1/2011 v platném znění ve věci 

ponechání nefunkčního plynovodu  NTL ve Smetanově ulici v pp.č. 3687/3 a v části 
Lidické ulici v pp.č. 3687/1 v k.ú. Klatovy s podmínkou jeho geodetického zaměření 
pro evidenci v digitální mapě jako „nefunkční síť“. 

 
3/ Rada města  rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp.č. 141/6, 
141/13, 141/15 v kú Točník u Klatov ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci 
„Točník, p. Š, p.č. 53/1-kNN“ v rozsahu cca 88 bm zemního kabelu NN za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 17 600 Kč + 
DPH). 

 
4/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp.č. 101/2 a 
812/3 v kú Luby ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN a umístění vzdušného vedení NN pro 
akci „Klatovy, Luby, 98/21, p. P -NN“ v rozsahu cca 8,8 bm zemního kabelu NN a cca 
22,6 bm vzdušného vedení NN za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní 
smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši 
(v současné době za cca 6 400 Kč + DPH). 

 
5/  Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy 

RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – 

USNESENÍ č. 8 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 31. 3. 2015 
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umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodní 
přípojky pro akci „Klatovy, Pod Hůrkou – plynová přípojka pro objekt České pošty“ – 
v pp.č. 1383/19 a 1386/1 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu 7 bm NTL plynovodní 
přípojky za jednorázovou úhradu ve výši 1 400 Kč + DPH v platné výši. 

6/ Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy 
RWE GasNet, s.r.o. v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – umístění, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL plynovodní přípojky pro 
akci „Klatovy, NTL plynovodní přípojka Domažlická 906“ – v pp.č. 4002/1 ve 
vlastnictví Města Klatovy v rozsahu 1 bm NTL plynovodní přípojky za jednorázovou 
úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH v platné výši. 

 
7/ a/ Rada města revokovala svoje usnesení č. 107/6 bod 6 ze dne 17. 3. 2015 a souhlasí 

s uložením 2 ks HDPE chrániček (oproti schválené 1 HDPE chráničce) ve 
vlastnictví firmy O2 Czech Republic a.s. 

 
b/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ve prospěch firmy O2 Czech Republic a.s. v pozemcích pp.č. 3412/1 a 85/1 v kú 
Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění 2 ks HDPE chrániček, přístup k 
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav pro akci „Klatovy-TM-BTA-
Klatovy-KTJIR-OK“ v rozsahu cca 2 x 128 bm HDPE chráničky za jednorázovou 
úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení služebnosti dle aktuálně 
platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 51 200 Kč + DPH). 

 
 
8/ a/ Rada města revokovala svoje usnesení č. 107/6 bod 5 ze dne 17. 3. 2015 a souhlasí 

s uložením 2 ks HDPE chrániček (oproti schválené 1 HDPE chráničce) ve 
vlastnictví firmy O2 Czech Republic a.s. 

  
 b/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ve prospěch firmy O2 Czech Republic a.s. v pozemcích pp.č. 3407/6 a 3407/11 
v kú Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění 2 ks HDPE chrániček, 
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav pro akci „Klatovy-TM-
BTA-Klatovy-KTYCE-OK“ v rozsahu cca 2 x 63 bm HDPE chráničky za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení služebnosti dle 
aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 25 200 Kč + 
DPH). 

 
9/ a/ Rada města revokovala svoje usnesení č. 107/6 bod 4 ze dne 17. 3. 2015 a souhlasí 

s uložením 2 ks HDPE chrániček (oproti schválené 1 HDPE chráničce) ve 
vlastnictví firmy O2 Czech Republic a.s. 

 
b/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ve prospěch firmy O2 Czech Republic a.s. v pozemku pp.č. 3206/116 v kú Klatovy 
ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění 2 ks HDPE chrániček, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav pro akci „Klatovy-TM-BTA-Klatovy-KTYSV-
OK“ v rozsahu cca 2 x 17 bm HDPE chráničky za jednorázovou úhradu určenou při 
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH 
v platné výši (v současné době za cca 6 800 Kč + DPH). 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 144/8 
Rada města vzala na vědomí informace o podané žádosti o dotaci na Nákup drtiče odpadů 
města Klatovy. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 145/8 
1/  Rada města vzala na vědomí informace o harmonogramu postupu přípravných prací na 

projektu „Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Klatovech“ a ukládá ORM                    
a MěKS zajistit vyhotovení vyjmenovaných podkladů v termínu do 31. 7. 2015. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Snížení energetické náročnosti 

kulturního domu v Klatovech“ do rozpočtu města s částkou 265 000 Kč na vyhotovení 
přípravných projektových prací. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 146/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Měrná kampaň 2015“ formou 
písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Pavel Vlček 
Bc. Petra Rubášová     Ing. Petra Bouřilová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 4. 2015 od 9:45 hodin 
v kanceláři vedoucí ORM. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Mgr. Věra Tomaierová     Pavel Strolený 
Ing. Jaromír Kalivoda     Bc. Vlasta Komaňská 
Ing. Daniela Pleskotová                                               Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Pavel Vlček      Ing. Jiří Kučera 

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2015 od 15:30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
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7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 28. 4. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 147/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Dešťové kanalizace 
v Čínově a v Lubech, V Němcích“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky 
a ke splnění kvalifikace. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
    
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     František Kocfelda   

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 4. 2015 od 09:30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Mgr. Věra Tomaierová     Pavel Strolený 
Ing. Jaromír Kalivoda     Bc. Vlasta Komaňská 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2015 od 15.15 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                 
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 28. 4. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
 
8/  Rada města doporučila ZM zařadit do rozpočtu města pro rok 2015 akci „Dešťové 

kanalizace v Čínově a v Lubech, V Němcích“ s částkou 2 500 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 148/8 
1/ Rada města schválila TSMK ukončit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

na dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Sekačka pro TS Klatovy“.  
 
 

Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a schválila TSMK 
rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče ARBO, spol. 
s.r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy IČ: 40522172. 

 
2/ Rada města uložila řediteli TSMK  ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou 

Kupní smlouvu za cenu 769 000 Kč bez DPH, 930 490 Kč vč. DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 p. P. Pošefka 
 
Bod č. 149/8 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2015“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Silnice Klatovy 
a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy IČ: 45357307. 
 

2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 7 392 654,78 Kč bez  
      DPH, 8 945 112,28 vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                p. F. Kocfelda 
 
Bod č.  150/8 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – STAVSO s.r.o., Černý vrch 254, 356 04 

Dolní Rychnov, IČ 29156009 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ Plánická“ z důvodu porušení zákona a požadavků zadavatele 
stanovených v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  
 
2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – TERCOM s.r.o. Wolkerova 2483/16, 350 

02 Cheb, IČ: 26332671 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ Plánická“ z důvodu porušení zákona a požadavků zadavatele 
stanovených v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  
 
3/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Snížení 
energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče SMP CZ, a.s. Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČ: 27195147. 

 
4/  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 16 799 000 Kč bez DPH, 
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  20 326 790 Kč vč. DPH. 
 

5/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2015 
s částkou 21 100 000 Kč.  

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 151/8 
1/ Rada města rozhodla o revokaci usnesení č. 4 ze dne 17. 2. 2015, bod č. 66/4 tak, že  

základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 

2/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky podle zákona, zjednodušené podlimitní řízení na akci „Vybavení pro potřeby 
výuky v ZŠ, Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy KINETIC KT spol. 
s.r.o. Vídeňská 841, 339 01 Klatovy, IČ: 49788540. 

 
3/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 270 560 Kč bez DPH, 
2747377,60 Kč vč. DPH. 

 
4/   Rada města doporučila Zastupitelstvu města zařadit akci „Vybavení pro potřeby výuky 

v ZŠ, Klatovy“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 2 800 000 Kč. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 152/8 
Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona „Výpočetní technika“ a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky firmy Axes Computers s.r.o. Plzeň za cenu 551 034 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
 
Bod č. 153/8 
Rada města se seznámila s hlavními změnami zákona o veřejných zakázkách, přijatými 
zákonem č. 40/2015 Sb.  
 
Bod č. 154/8 
1/ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na podporu 

sociálních služeb  provozovaných Oblastní charitou Klatovy, a to pro rok 2015 
v celkové výši 200.000 Kč. V této částce není zahrnuta dotace na provoz Domova 
pokojného stáří Klatovy.  

 
2/ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytování dotace na provoz 

Domova pokojného stáří ve Václavské ulici v Klatovech. 
Dotace je poskytována ve výši zjištěné dle následujícího vzorce: D =  N1 x PK x PR, 
kde: 

D = dotace 
N1 = skutečně vynaložené náklady hrazené příspěvkem města na jedno lůžko 
zjištěné z účetnictví Městského ústavu sociálních služeb za kalendářní rok, který 
předchází roku, kdy je dotace poskytována. Tuto částku sdělí MěÚSS Klatovy 
radě města nejpozději do 31. 3. roku za rok předcházející. 
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PK = počet klientů Domova pokojného stáří, kteří měli před nástupem do 
Domova pokojného stáří trvalé bydliště v Klatovech a integrovaných obcích. 
Seznam takovýchto klientů uvede Oblastní charita ve své žádosti. 
PR = procento počtu dnů klientů strávených v Domově pokojného stáří na 
celkovém počtu dnů roku. Počet dnů strávených  v Domově pokojného stáří 
klienty, za které žádá o dotaci, uvede Oblastních charita ve své žádosti. 

 
       Celková dotace na provoz Domova pokojného stáří je součtem dotací zjištěných na 

jednotlivé klienty – viz výše. 
       Dotace se poskytuje pololetně zpětně, a to na základě žádosti Oblastní charity Klatovy. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                p. Ing. V. Chroust 
Bod č. 155/8 
Rada města projednal zápis č. 3/15 z jednání bytové komise ze dne 25. 3. 2015  
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 2.1.    schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Hálkova    

s p. VH na dobu určitou 1 rok. 
k bodu 2.2. schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, 

Niederleho s p. ŠB na dobu určitou 1 rok. 
k bodu 2.3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, 

Jiráskova s pí BK na dobu určitou 1 rok. 
k bodu 2.4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Nám. 

Míru s p. MM na dobu určitou 1 rok. 
k bodu 2.5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, 

Divadelní s pí JR na dobu určitou 3 měsíců. 
k bodu 2.6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 

Masarykova s pí HN na dobu určitou 6 měsíců. 
k bodu 2.7.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, 

Palackého s p. JJ na dobu určitou 2 měsíce 
k bodu 2.8.   vzala na  vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

HJ, Klatovy (bezbariérový) 
k bodu 3.1.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotky č. 26 na adrese 

Klatovy, Zahradní s pí PH na dobu určitou 3 měsíců.  
k bodu 3.2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubyt. jednotce č. 11, na adrese 

Klatovy, Zahradní s pí ZŠ a HS na dobu určitou 6 měsíců, 
k bodu 3.3. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 7, na adrese 

Klatovy, Zahradní s pí JK a p. VK na dobu určitou 6 měsíce, 
k bodu 3.4.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 17, na 

adrese Klatovy, Zahradní s pí LSS na dobu určitou  
1 rok, 

k bodu 3.5. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 2, na adrese 
Klatovy, Zahradní s p. MM na dobu určitou  
3 měsíce, 

k bodu 3.6.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 35, na 
adrese Klatovy, Zahradní s pí ZH na dobu určitou  
3 měsíce,  

k bodu 4.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 0+1  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. MH, bytem 
Masarykova , Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o 
finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč, 
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k bodu 4.2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí JV a p. JV, bytem 
Bradné, Čachrov na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o 
finančním vyrovnání na částku Kč 50.000,- Kč formou splátkového 
ujednání, 

k bodu 5.1. rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného  
pí BD, bytem Klatovy, Gorkého, byt č. 2. 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 
Bod č.  156/8  
1/ Rada města schválila převod prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace 

města Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 do fondu investic a jeho současné 
čerpání v celkové výši 499 000 Kč na dodávku, montáž, uvedení do provozu a zaučení 
obsluhy konvektomatu 2/1. 

2/ Rada města vzala na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu příspěvkové 
organizace města Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 na „Dodávku, montáž, 
uvedení do provozu a zaučení obsluhy konvektomatu 2/1“ s nejnižší nabídkovou cenou 
firmy D.S.D. METALIC Trade spol. s.r.o. ve výši 499 000 Kč bez DPH. 

        Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 
 
Bod č. 157/8 
Rada města schválila MŠ Klatovy, Studentská 601, přesun finančních prostředků ve výši 
1 350 000 Kč z provozního příspěvku zřizovatele do fondu investic organizace. 
       Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 
 
Bod č. 158/8 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Rekonstrukce  
4 umýváren a WC v MŠ Klatovy, Podhůrecká ul.“ formou písemné výzvy zájemcům 
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Mgr. Jitka Luňáková     Věra Kvardová 
Markéta Kotanová     Ing. Jarmila Horová 
Ing. Jiří Kučera      Ing. Petra Bouřilová   
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 4. 2015 v 10.00 hodin jejího 
zasedání v MŠ Klatovy, Studentská 601, kancelář ředitelky MŠ. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
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Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Mgr. Jitka Luňáková     Markéta Kotanová 
Věra Kvardová                                                             Ing. Jarmila Horová 
 
 
Ing. Jana Březovská                                                        Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 

  
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 4. 2015 ve 13:00 hodin 
jejího zasedání v Mateřské škole Klatovy, Studentská 60.1 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu. 
 
7/  Rada města uložila Mateřské škole Klatovy, Studentská 601 předložit RM dne  

28. 4. 2015 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Luňáková 
 
Bod č. 159/8 
Rada města schválila výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
pro MŠ Klatovy, Studentská 601/IV a schválila, že zhotovitelem dokončovacích prací 
v rozsahu dle přílohy vyvolaných zateplením budov MŠ Koldinova, MŠ Karafiátová a MŠ 
Podhůrecká bude Klatovská stavební spol. s.r.o. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Luňáková 
Bod č. 160/8 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o investičním účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 (banka). 
Předmět smlouvy: účet v USD – poř. č. 77. 
 
Smlouva o reklamním plnění č. 515 150 006 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a RADIOHOUSE s.r.o., Praha 2 (RH). 
Předmět smlouvy: zajištění rezervace rozhlasového reklamního času s možností vysílání 
rozhlasových reklamních kampaní (spotů) nebo sponzoringu ve vysílání rozhlasových 
stanic (Blaník západní Čechy, Rock Rádio Šumava a Hitrádio FM Plus) v období  
od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015- poř. č. 78. 
 
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a ŠK, Vícenice a VV, Nemilkov (dárci). 
Změna: umístění sochy „Vzdor násilí“ - čl. III odst. 2 se nahrazuje novým zněním – poř. č. 
79. 
 
Smlouva o vystoupení kapely EXTRA BAND REVIVAL mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a kapelou EXTRA 
BAND REVIVAL, zastoupenou Jaroslavem Soukupem, Na Průhonu 561, Šťáhlavy 
(kapela). 
Předmět smlouvy: vystoupení na náměstí Míru dne 12. 7. 2015 – poř. č. 80. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční 
služby, s.r.o. (oprávněný) a Josefem Božíkem, Domažlická 906, Klatovy (investor). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování plynárenského zařízení - parc.č. 4002/1 v k.ú. 
Klatovy – poř. č. 81. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obtížený) a O2 Czech Republic a.s., 
zastoupenou ŠINDY a.s., Dolní Břežany (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě - 2x nová trubka HDPE 40 mm - parc.č. 3206/116 v k.ú. 
Klatovy – poř. č. 82. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obtížený) a O2 Czech Republic a.s., 
zastoupenou ŠINDY a.s., Dolní Břežany (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě - 2x nová trubka HDPE 40 mm - parc.č. 3407/6, 3407/11 
v k.ú. Klatovy – poř. č. 83. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obtížený) a O2 Czech Republic a.s., 
zastoupenou ŠINDY a.s., Dolní Břežany (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě - 2x nová trubka HDPE 40 mm - parc.č. 3412/1, 85/1 
v k.ú. Klatovy  - poř. č. 84. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční 
služby, s.r.o. (oprávněný) a Českou poštou s.p. (investor). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování plynárenského zařízení - parc.č. 1383/19, 1386/1 
v k.ú. Klatovy – poř. č. 85. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo technik, 
s.r.o., Plzeň (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 101/2, 812/3 v k.ú. Luby - stavba zařízení distribuční soustavy 
„Klatovy, Luby, 98/21, p. Polívková - NN“ – poř. č. 86. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MV Projekt Klatovy 
s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 141/6, 141/13, 141/15 v k.ú. Točník u Klatov - stavba zařízení 
distribuční soustavy „Točník, p. Švecová, p.č. 53/1 - kNN“ – poř. č. 87. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 436/5, 436/6 v k.ú. Drslavice u Tupadel - umístění a provozování 
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zařízení distribuční soustavy - holé venkovní vedení NN a 1x opěrný bod – poř. č. 88. 
 
 
 
Smlouva č. 3/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Bonett Gas Investment, a.s., Praha (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 1516/8, 3554/7 v k.ú. Klatovy - chodník 
v ulici Dr. Sedláka – poř. č. 89. 
 
Smlouva č. 4/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
W&W stavby spol. s r.o., Plzeň (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 964/1, 969/8 v k.ú. Klatovy - pozemky u 
zahrádek pod InvestTelem – poř. č. 90. 
 
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., 
Praha (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“ – poř. č. 91. 
 
Kupní smlouva mezi Technickými službami města Klatov (kupující) a ARBO, spol. s r.o., 
Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka sekačky ETESIA Hydro 124 DX 4x4 – poř. č. 92. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a STREICHER, spol. s r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: Klatovy, průmyslová zóna Pod Borem - odstranění části plynovodu na 
parcele č. 4235“ – poř. č. 93. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a BB, Hřbitovní, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3405/76 a stp.č. 6593 v k.ú. Klatovy – poř. č. 94. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Římskokatolickou farností Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3403/21, 3403/10 v k.ú. Klatovy - přípojka dešťové kanalizace pro 
objekt Arciděkanského kostela – poř. č. 95. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Římskokatolickou farností Klatovy (povinný). 
Předmět smlouvy: část stp.č. 122 v k.ú. Klatovy - vedení 2 ks mikrotrubiček – poř. č. 96. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Římskokatolickou farností Klatovy (povinný). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 72/1 v k.ú. Klatovy - vedení kabelu veřejného osvětlení – poř. 
č. 97. 
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Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a KORAMEX a.s., Sušice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Průmyslová zóna Pod Borem, 
Klatovy - přemístění deponie“ – poř. č. 98. 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a INVEST TEL, s.r.o., Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy - průmyslová zóna Pod 
Borem - přípojky inženýrských sítí a sjezdy na pozemky p.č. 4204/5 a 4204/8“  - poř. č. 99. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/42/2014/Vl uzavřená mezi městem Klatovy 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednavatel) a ZVÁNOVEC a.s. 
Č. Budějovice (zhotovitel). 
Změna smlouvy: doba plnění  - poř. č. 100. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu Klatovy, 4204/8,5 – kNN č. V-12-0010112/1 uzavřená mezi městem 
Klatovy zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupená firmou INVEST TEL s.r.o. (budoucí oprávněná). 
Předmět smlouvy: sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy – poř. č. 101.  
 
Bod č. 161/8 
Rada města schválila SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy poskytnutí dotace ve výši  
20 000 Kč na představení operety Mam’zelle Nitouche. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
Bod č. 162/8 
Rada města vzala na vědomí informaci o soudním sporu o určení výše nájemného v bytech 
domů 691 - 693/IV v Suvorovově ulici.  
 
Bod č. 163/8 
Rada města vzala na vědomí zprávu Klatovské teplárny a.s. týkající se pokračování 
realizace akce „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou“.  
 
  
Bod č. 164/8 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
                                              
 
 
 
 
 

      Mgr. Rudolf Salvetr 
             starosta města 
 
 
 
Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 

          místostarosta                             místostarosta 
 

     



1 
 

  
 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 165/9 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
 
Bod č. 166/9 
1/  Rada města vzala na vědomí informaci o pozemcích na návsi v Lubech. 
 
2/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene na umístění zabezpečovacího zařízení 

pro železniční přejezd km 56,150 trati Horažďovice předměstí – Domažlice na pp.č. 
3463/2 a 3463/3 v k.ú. Klatovy v rozsahu 69 bm, mezi městem Klatovy jako povinným 
z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, Praha 1 
– Nové Město jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou finanční úhradu 
dle znaleckého posudku, tj. 13 210 Kč + DPH v platné výši. 

 
3/ Rada města revokovala  své usnesení ze dne 18. 3. 2014 a rozhodla o udělení výjimky 

z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění k zásahu do „chráněné komunikace“ v ulici 
Zahradní na pp.č. 965/10 v k.ú. Klatovy k provedení výkopových prací ve vjezdech 
k rodinným domům dle podmínek hospodářského odboru MěÚ z důvodu přeložky 
kabelu 22 kVN. 

 
4/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch Plzeňského 

kraje na pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy p.č. 1203/6, 1203/7 1366/20 v k. ú. 
Kal a p. č. 1196/3 k. ú. Tajanov u Tupadel pro účely umístění, přístupu k mostu 
z důvodu provozování, údržby a oprav mostu ve vlastnictví Plzeňského kraje, 
bezúplatně, na dobu neurčitou. 

 
5/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. 1/2011 v platném znění ve 

věci provedení výkopových prací v tzv. „chráněné komunikaci“ – pp.č. 3913 v k. ú. 
Klatovy z důvodu provedení přípojky dešťové kanalizace v Plánické ulici pro 
odvodnění veřejného prostranství v rámci akce: „Klatovy – Hostašovy sady – II. 
etapa“. 

 
6/ Rada města rozhodla o prodloužení výpůjčky obecních pozemků – stp. 3752, 3457, 

3456, 4293 a 3455 o celkové výměře 2 129 m2 v k.ú. Klatovy Plzeňskému kraji na 
dobu určitou, tj. do 30. 6. 2021 s tím, že ostatní podmínky výpůjčky zůstávají 
v platnosti.   

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 167/9 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 30. 3. 2015. 

USNESENÍ č. 9 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. 4. 2015 
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Bod č. 168/9 
1/ Rada města schválila plán jmenovitých oprav pozemních komunikací na rok 2015 

2. část a uložila HO postupně realizovat akce do finančního limitu 20 mil. Kč.  
 
2/ Rada města uložila HO ve spolupráci s ORM připravit výběrová řízení: 
       a/  otevřené řízení na akci Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2015 - II. část dle 

předloženého seznamu.                                                             
b/ VZMR na akci Úpravy veřejných osvětlení v Klatovech, Otíně a Štěpánovicích dle 

předloženého seznamu.  
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda                                                                                      
 
Bod č. 169/9 
Rada města Klatov revokovala své usnesení č. 72/4 ze dne 17. 2. 2015 a doporučila 
zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní 
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2015. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 170/9 
Rada města schválila Plány hospodaření vyjmenovaných příspěvkových organizací města 
pro rok 2015 dle přílohy. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření 
příspěvkových organizací města pro rok 2015. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 171/9 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport a přijala 
tyto závěry: 
1/ žádosti o mimořádné dotace: 

a/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – spolek Klatovy  - 
schválila vyplacení dotace ve výši 20 000 Kč na zajištění akcí mládeže, 

b/ Pavel Koura -  schválila vyplacení dotace ve výši 20 000 Kč na pravidelné prohlídky 
centra města v r. 2015, 

c/ Sportovně střelecký klub Klatovy, na úhradu nákladů vytápění učebny střelnice  - 
dotaci neschválila, 

d/ Miroslav Stulák -  na pořádání dějepisné soutěže  - dotaci neschválila, 
e/ ROSKA Klatovy -  schválila vyplacení dotace ve výši 2 000 Kč na úhradu 

nájemného klubovny,  
f/ Vlastivědné muzeum Klatovy - bude projednána na příštím jednání RM po doplnění 

informací dle diskuse, 
g/ LENOX z.s. - schválila vyplacení dotace ve výši 20 000 Kč na pořádání plesu pro 

handicapované občany,   
h/ Sportovní klub vozíčkářů Klatovy -  schválila vyplacení dotace ve výši 10 000 Kč 

na úhradu nákladů turnaje ve stolním tenise,  
i/  KVH  U.S. Armor Klatovy, schválila vyplacení dotace ve výši 10 000 Kč na 

dopravu historické vojenské techniky do Anglie,  
j/ Sbor dobrovolných hasičů Klatovy, doplnit přesné vyčíslení nákladů na provoz a 

dopravu, 
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k/ Klatovan  z.s., schválila vyplacení dotace ve výši 1 000 Kč na pořádání 3. ročníku 
dětského dne,  

l/  ČČK Klatovy - schválila vyplacení dotace ve výši 5 000 Kč na soutěž hlídek 
mladých zdravotníků,  

m/ ČČK Klatovy - schválila vyplacení dotace ve výši 10 000 Kč na oceňování 
bezplatných dárců krve,  

n/ Petr Bohůnek - schválila vyplacení dotace ve výši 10 000 Kč na úhradu nákladů 
spojených s reprezentací města na zimní olympiádě,  

o/ Jan Adamec - schválila vyplacení dotace ve výši 5 000 Kč na zabezpečení hasičské 
dětské ligy,  

p/  SK BMX Klatovy o.s. - schválila vyplacení dotace ve výši 50 000 Kč na Velkou 
cenu města, kvalifikace na OH,  

r/  Rašelina – kulturní spolek – doplnit očekávaný počet lidí, výše vstupného a formu 
propagace, 

s/ Studentské kulturní sdružení Klatovy - schválila vyplacení dotace ve výši 40 000 Kč   
na Klatovský majáles 2015,  

t/  Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy - schválila vyplacení dotace ve výši 
3 000 Kč na režijní náklady, kytice, věnce,    

u/ Nadace pro transplantace kostní křeně - schválila vyplacení dotace ve výši 6 000 Kč 
na vyšetření vzorku krve dárců,  

v/ Jan Zeman – vyčíslit náklady na dopravu příp. na ubytování, 
x/ Klub Křišťál z.s.  – doplnit kdo je člen, kdo je klient včetně bydliště, 
z/  ZTP – tělesně postižený – doplnit a upřesnit použití finančních prostředků. 
 
Rada města uložila kanceláři místostarosty o žadatele informovat a uzavřít s nimi 
příslušné smlouvy.          
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 

 
Bod č. 172/9 
Rada města uložila odboru životního prostředí zabývat se řešením znečištěním památek 
v centru města. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 173/9 
Rada města schválila pronájem nebytového prostoru panu Ladislavu Hoškovi v č.p. 6/IV, 
Vídeňská ul. za účelem prodejny textilu. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 174/9 
Rada města, jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o., vzala na vědomí 
finanční plán pro rok 2015. 
 
 
Bod č. 175/9 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc březen 2015. 
 
 
Bod č. 176/9  
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
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znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnicemi Klatovy a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2015“ – poř. č. 102. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a VO, Pod Hůrkou, Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: pp.č. 6735 v k.ú. Klatovy – poř. č. 103. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a O2 Czech Republic, a.s. (investor a 
budoucí dárce). 
Předmět smlouvy: stavba veřejné infrastruktury - plastová chránička HDPE - „TM-BTA-
Klatovy-KTYNE-OK“-  poř. č. 104. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a KINETIC KT spol. s r.o., Klatovy (prodávající).  
Předmět smlouvy: dodávka a montáž vybavení a zařízení - „Vybavení pro potřeby výuky 
v ZŠ, Klatovy“ – poř. č. 105. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a SMP CZ, a.s., Praha 8 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce - „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“ – 
poř. č. 106. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Praha 1 (koordinátor). 
Předmět smlouvy: koordinátor BOZP - „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Plánická“ – poř. č. 107. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizací, Praha 1 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3463/2, 3463/3 v k.ú. Klatovy - „Rekonstrukce přejezdu km 
56,150 trati Horažďovice předměstí - Domažlice“ – poř. č. 108. 
 
Smlouva o užití digitálních ortofot mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR - Zeměměřický úřad, Praha 8 (úřad). 
Předmět smlouvy: oprávnění k výkonu práva užít ortofoto ve formě digitálního produktu 
Ortofoto České republiky – poř. č. 109. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
JH projekt s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 2770/4 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy - podzemního vedení NN v rámci stavby „Klatovy, Nuderova čp. 600, 
kNN“ – poř. č. 110. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
JH projekt s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. st. 469/1 a pp.č. 3685/2 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy - podzemního vedení NN a přípojkové skříně 
v pilíři v rámci stavby „Klatovy, Hostašova - kNN“ – poř. č. 111. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s r.o., 
Praha 2 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3206/1, 3206/124, 3206/180, 3206/181, 3206/182 v k.ú. Klatovy - 
„Klatovy, Airweb, propoj Suvorovova - optický kabel“ – poř. č. 112. 
 
Smlouva č. 5/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a MT, 
Čínov, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3822/3 v k.ú. Klatovy - komunikace v Čínově – poř. č. 
113. 
 
Smlouva č. 6/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
MH, Luby, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 455/1 v k.ú. Klatovy - ul. Havlíčkova – poř. č. 114.  
 
Smlouva č. 7/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
MV, Měchurova, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3914/1 v k.ú. Klatovy - chodník v ul. Měchurova – poř. č. 
115.  
 
Smlouva č. 8/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Stavebním bytovým družstvem v Klatovech, Bezručova 617 (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 1386/5 v k.ú. Klatovy - sídliště Pod Hůrkou – poř. č. 116. 
 
Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a MK, Pod Koníčky, Klatovy. 
Předmět dohody: ukončení smlouvy a vrácení poloviny zálohy kupní ceny – poř. č. 117. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (povinný) a Plzeňským krajem (oprávněný). 
Předmět smlouvy: p.č. 1203/6, 1203/7, 1366/20 v k.ú. Kal u Klatov a p.č. 1196/3 v k.ú. 
Tajanov u Tupadel - stavba „Most přes Tupadelský potok“ – poř. č. 118. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Římskokatolickou farností Klatovy (oprávněný). 
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Předmět smlouvy: pp.č. 3403/21, 3403/10 v k.ú. Klatovy - přípojka dešťové kanalizace pro 
objekt Arciděkanského kostela – poř. č. 119. 
 
Smlouva o obstarání díla mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem a Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5. 
Předmět smlouvy: realizace dětského hřiště a výpůjčka pozemku po dobu stavby - po 
dokončení díla bude pozemek včetně hřiště předán bezplatně městu – poř. č. 120. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Plzeňským krajem (příjemce). 
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní 
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015 ve výši 671 010,- Kč – poř. č. 121. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Českomoravskou mysliveckou jednotou, 
o.s., Okresním mysliveckým spolkem Klatovy (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: p.č. 397 v k.ú. Luby – poř. č. 122. 
 
Bod č. 177/9 
Rada města projednala žádosti Člověka v tísni a Diakonie o zařazení do sítě sociálních 
služeb na území Plzeňského kraje  a vyjádřila souhlas s potřebností sociální služby: 
Člověk v tísni - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
Diakonie  - pečovatelská služba -  Jubilata pro osoby potřebující péči 

- služba sociální rehabilitace - Jdeme dál pro osoby s postižením  
- odborné sociální poradenství 
- sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
      Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 

 
Bod č. 178/9 
Rada města projednala žádost Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek a 
spoluúčast na úhradě nákladů za poskytované sociální služby p. Randlískovi neschválila. 
       Zodpovídá: p. Ing. Kříž 
 
Bod č. 179/9 
Rada města dojmenovala členy komise pro sociálně právní ochranu dětí:  
MUDr. Libuše Barochová, Mgr. Josef Moravec, Luboš Hošek, Bc. Michaela Kanická,  
Bc. Hana Křivohlavá. 
Předsedkyně komise:  Mgr. Radka Šustrová. 
 
Bod č. 180/9 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 

 
 
 

    Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
      starosta města                                                   místostarosta 
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Bod č. 181/10 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 182/10 
1/ a/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku pp.č. 4212 o výměře 2 566 m2 

v průmyslové zóně Pod Borem za cenu 320 Kč/m2, celkem za 821 120 Kč + DPH 
v platné výši společnosti Šumavské zahrady s.r.o. zastoupené Jiřinou Sládkovou, 
jednatelkou. 

b/ Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou 
úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 273 707 Kč + DPH v platné výši před 
podpisem této smlouvy s investorem. 

 
2/ a/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel o povolování výkopů č. P1/2011 

a souhlasí s provedením výkopových prací v pp.č. 1927/32 v kú Klatovy pro účely 
zřízení startovací jámy pro protlak kabelu VN  pro firmu Berger Beton spol. s r.o. 
pod komunikací na pp.č. 4164/8 v kú Klatovy. 

b/ Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene ve prospěch firmy Berger Beton spol. s r.o. v pozemcích pp.č. 1927/34, 
1927/32, 4164/8 ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy - umístění, přístup k 
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav elektro přípojky VN pro nový 
průmyslový objekt na pp.č. 4205 v rozsahu cca 118 bm zemního kabelu VN za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 
23 600 Kč + DPH v platné výši). 

 
3/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp.č. 965/10, 
965/11, 967/1 v kú Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k 
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu VN pro akci 
„Rozvodna Klatovy – Zahradní - VN“ v rozsahu cca 115 bm zemního kabelu VN za 
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene 
dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 23 000 Kč + 
DPH). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 183/10 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Na akci „Měrná kampaň 2015“. Rada 
města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka uchazeče DHI a.s., Na Vrších 190/5, 100 00 Praha 10, IČ 
64948200. 

 
 

USNESENÍ č. 10 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 
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2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 467 930 Kč bez DPH, 
1 776 195,30 Kč vč. DPH. 

    Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 184/10 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – GTBC CZ s.r.o., Přeučilova 2696/7,  

155 00 Praha, IČ: 24210510 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Divadlo 
Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“ z důvodu porušení 
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Divadlo 
Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče SunnyMont, s.r.o., Hostomice 221, 
267 24 Hostomice, IČ: 29008841. 

 
3/ Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Divadlo Klatovy – 

rekonstrukce elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“ do rozpočtu města pro rok 
2015 s částkou 4 300 000 Kč. 

 
4/  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
       a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 957 622,08 Kč bez DPH, 

5 998 722,72 Kč vč. DPH, po schválení zařazení akce do rozpočtu zastupitelstvem 
města. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 185/10 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Chodník 
Točník“.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 
339 01 Klatovy, IČ 45357307. 

 
2/ Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Chodník Točník“ 

do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 18 500 000 Kč s podmínkou realizace pouze 
v případě získání dotace Z ROP NUTS II Jihozápad v požadované výši 95% celkových 
uznatelných nákladů. 

 
3/ Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 14 907 822,51 Kč bez DPH,  
18 038 465,31Kč vč. DPH, po schválení zařazení akce do rozpočtu pro rok 2015 
zastupitelstvem města. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 186/10 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Rekonstrukce 
MK v obci Štěpánovice“.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČ 60838744. 

2/ Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Rekonstrukce MK 
v obci Štěpánovice“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 16 200 000 Kč 
s podmínkou realizace pouze v případě získání dotace Z ROP NUTS II Jihozápad 
v požadované výši 95% celkových uznatelných nákladů. 

 
3/   Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
       a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 12 478 545,09 Kč bez DPH, 

15 099 039,56 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 187/10 
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Rekonstrukce 
místních komunikací Luby, Čínov, Drslavice“.  
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ 48035599. 

 
2. Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Rekonstrukce MK 

v obci Štěpánovice“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 10 100 000 Kč 
s podmínkou realizace pouze v případě získání dotace Z ROP NUTS II Jihozápad 
v požadované výši 95% celkových uznatelných nákladů. 
 

3. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 7 650 079,97 Kč bez  
      DPH, 9 256 596,76 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 188/10 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Dešťové kanalizace v Čínově a v Lubech  
V Němcích“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy VAK SERVIS s.r.o., Domažlické 
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869. 

 
2/ Rada města doporučuje ZM schválit zařazení akce „Dešťové kanalizace v Čínově a 

v Lubech, V Němcích“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 2 300 000 Kč  
s podmínkou realizace pouze v případě, že městu bude přidělena dotace z ROP NUTS 
II Jihozápad na rekonstrukce povrchů těchto komunikací.  
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3/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 897 932,68 Kč bez 
DPH, 2 296 498,54 Kč vč. DPH, po schválení zařazení do rozpočtu města 
zastupitelstvem města.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 189/10 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2015 - II“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města 
Klatov, na internetových stránkách města, na Profilu zadavatele a ve Věstníku VZ. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
       
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf  Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     František Kocfelda 
Bc. Petra Rubášová     Bc. Luboš Broukal  

   
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 5. 2015 od 10:45 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti č. dv. 9.  

 
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení: 

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Ing. Jaromír Kalivoda     Bc. Vlasta Komaňská 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2015 od 14: 15 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 23. 6. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č.  190/10 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb., na projekt „RPS Pod Hůrkou – etapa 
jedna – 1. část“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce, internetových 
stránkách, profilu zadavatele a ve Věstníku VZ. 
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2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
 
3/  Rada města schválila text kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
 
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Petra Rubášová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 5. 2015 od 10:30 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                      Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Mgr. Věra Tomaierová     Ing. Jaroslav Nejdl 
Ing. Jaromír Kalivoda     Bc. Vlasta Komaňská 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2015 od 14:00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města uložila ORM předložit RM 23. 6. 2015 zprávu hodnotící komise s návrhem 

na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 191/10 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení VZMR na stavební práce mimo 

režim zákona na akci „Oprava zdi – hřbitov sv. Jakuba v Klatovech – I. etapa“ a 
rozhodla o zadání realizace firmě ALFASTAV, spol. s r.o. Sobětice, IČ: 18236651 za 
cenu 469 115,- Kč, 567 630,- Kč vč. DPH.  

 
2/  Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Oprava zdi – 

hřbitov sv. Jakuba v Klatovech – I. etapa“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 
570 000 Kč. 

 
3/  Rada města uložila starostovi města zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem po schválení zařazení akce do rozpočtu města zastupitelstvem města.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 192/10 
1/    Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti nového územního plánu 

města. 
 
2/  Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu kapitoly 3 – odbor rozvoje 

města, investiční akce územní plán o částku 445 000 Kč na úhradu víceprací, vzniklých 
nutností revize zpracovaného Návrhu ÚP na základě požadavků dotčených orgánů a 
v důsledku digitalizace katastru nemovitostí. 

 
3/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. ORM/13/2013/Os. na základě jednacího řízení bez uveřejnění se zpracovatelem 
nového ÚP a po schválení navýšení rozpočtu v zastupitelstvu města. 

 
4/  Rada města nesouhlasila se změnou stávajícího  regulativu pro umístění staveb 

v zahrádkářské kolonii.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č.193/10 
1/ Rada města rozhodla o revokaci usnesení č. 4 ze dne 17. 2. 2015, bod č. 68/4 tak, že  

základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 

2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SENEA spol. s r.o., Lipnická 514, 335 61 
Spálené Poříčí, IČ: 62620401 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení 
„Revitalizace zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“ z důvodu porušení 
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 
688/35, 301 00 Plzeň, IČ: 26322242 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení 
„Revitalizace zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“ z důvodu porušení 
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Zahradní a parková spol. s r.o., Chebská 
252, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25205978 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní 
řízení „Revitalizace zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“ z důvodu 
porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
5/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Šumavské zahrady s.r.o., Pod Vodárnou 

407, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 29112958 z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní 
řízení „Revitalizace zahrady v MŠ Studentská, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
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6/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, 
339 01 Klatovy, IČ 49193503 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení 
„Revitalizace zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“ z důvodu porušení 
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 
7/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Revitalizace 
zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 
nabídka uchazeče Daniel Dvořák, Kounicova 276, 339 01 Klatovy, IČ 74891111. 

 
8/ Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit zařazení akce Revitalizace 

zahrady v MŠ Studentská, Klatovy do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 2 500 000 
Kč. Akce bude hrazena z dotací OPŽP, vlastní podíl uhradí ze svého rozpočtu MŠ 
Studentská, Klatovy. 

 
9/  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
       a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 884 833,00 Kč bez DPH, 

2 280 647,93 Kč vč. DPH po schválení zařazení akce do rozpočtu zastupitelstvem 
města. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 Pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 194/10 
Rada města schválila účast města Klatovy v projektu „Finanční podpora výstavby a 
rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015“. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
 
Bod č. 195/10 
Rada města schválila Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem 
městem Klatovy a nájemcem Klatovskou teplárnou a.s. ze dne 16. 11. 2004. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
Bod č. 196/10 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, 
konané dne 9. 2. 2015. 
 
Bod č. 197/10 
Rada města projednala zápis č. 4/15 z jednání bytové komise ze dne 22. 4. 2015   
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 2.1 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s pí MH na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, 

Plánická s p. FK na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, 

Koldinova s pí RT na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 2.4 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy, 

Niederleho s pí IS na dobu určitou 1 rok, 
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k bodu 2.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, 
Hálkova s pí AH na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.6.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, 
Hálkova s p. VB na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.7.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, 
Palackého s p. FT na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.8. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, 
Niederleho s pí LŽ na dobu určitou 1 rok. 

k bodu 2.9 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, nám. 
Míru s pí IŘ na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, 
Palackého s p. JK na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.11. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, 
Niederleho s pí EP a p. MP na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.12. vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu č. 22, na adrese Klatovy, 
Niederleho s p. JB, 

k bodu 2.13. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, 
Palackého s p. JP na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.14.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Plánická 
s pí RŽ na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.15. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Vrbova 
s pí AV na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.16. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, 
Masarykova 391/III na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.17. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, 
Masarykova 391/III na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.18. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  
SJ, Klatovy, BL, Klatovy, KI, Klatovy, 

k bodu 3.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotky č. 27 na adrese 
Klatovy, Zahradní s p. JK a pí KBS na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 3.2.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotky č. 34 na adrese 
Klatovy, Zahradní s pí KR na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 3.3.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 4, na adrese 
Klatovy, Zahradní s p. JČ a pí EJ na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 4.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, kat. A, 1+2 s 
příslušenstvím, Klatovy, Náměstí Míru, s pí RŘ, bytem Plánická,  Klatovy, 
na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, kat. A, 0+1 s 
příslušenstvím, Klatovy, Suvorovova, s pí ŠŠ, bytem Rozvoj, Klatovy, na 
dobu určitou 1 rok, 

k bosu 4.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. A, 0+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí JF, bytem Masarykova 
Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu na Masarykova, Klatovy, 

 
k bodu 4.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 108, kat. A, 1+1 a 

s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. MVDr. PM a pí JM, 
oba bytem Masarykova, Klatovy,  na dobu neurčitou, za podmínky 
uzavření dohody o ukončení nájemního 
vztahu na Masarykova, Klatovy, 
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k bodu 4.5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 414, kat. A, 0+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy,  Podhůrecká  s pí MO, bytem Nerudova, 
Králův Dvůr, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 50.000,- Kč, 

k bodu 4.6. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 703, kat. A, 0+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí MD, bytem U Pošty 
Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 50.000,- Kč, 

k bodu 4.7.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, kat. A, 0+1 a 
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s p. JP, bytem Masarykova 
Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření dohody o ukončení 
nájemního vztahu k bytu č.9 na  Masarykova, Klatovy, 

k bodu 4.8.   úkon byl odložen a po doplnění informací dle diskuse opětovně předložit 
k projednání RM, 

k bodu 5.1.   rozhodla o vypovězení smlouvy o ubytování z důvodu dlužného poplatku za 
ubytování pí MD, ubyt. buňka č. 15 na adrese Klatovy, Zahradní, 

k bodu 6.1. doporučila pí JK prodloužit nájemní smlouvu na  ubytovací buňku č. 8,  
Zahradní, Klatovy o 2měsíce, 

k bodu 6.2. vzala na vědomí 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 198/10 
Rada města udělila souhlas společnosti Úhlava o.p.s. k podnájmu nebytových prostor v domě 
Klatovy, Plánická 174/I podnájemcům TOP SERVICE MANAGEMENT s.r.o. a Diakonii 
ČCE – středisko Západní Čechy. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  

 
Bod č. 199/10  
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o obchodní spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a DARUMA spol. s r.o., Plzeň. 
Předmět smlouvy: modernizovaný a aktualizovaný zvukový informační nosič DARUMA 
CITY VOICE V. generace. 
Změna: v článku 1 „Výchozí stav - rekapitulace“ smlouvy se doplňují odst. 5 – 7, poř. č. 
123. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a DHI a.s., Praha 10 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Měrná kampaň“ - aktualizace generelu odvodnění města Klatov, poř. č. 
124. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a VAK SERVIS s.r.o., Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Dešťové kanalizace v Čínově  
a v Lubech, V Němcích“, poř. č. 125. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Klatovy - průmyslová zóna Pod Borem - přípojky 
inženýrských sítí a sjezdy na pozemky p.č. 4204/5 a 4204/8“ mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a INVEST TEL, s.r.o., 
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Klatovy (zhotovitel). 
Změna: změna termínu dokončení díla - původně do 30. 4. 2015, nový termín do  
15. 5.2015, poř. č. 126. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Klatovy, průmyslová zóna Pod Borem - odstranění 
části plynovodu na parcele č. 4235“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STREICHER, spol. s r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Změna: změna termínu dokončení díla - původně do 30. 4. 2015, nový termín do 
15. 5.2015, poř. č. 127. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a MO, Klenovská, Janovice nad Úhlavou (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 4188/2 v k.ú. Klatovy, poř. č. 128. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org., Praha 4 (dárce). 
Předmět smlouvy: p.č. 811/57, 811/58, 811/59, 1221/3, 1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 
1221/9, 1221/10, 1221/11, 1221/12, 1221/13 v k.ú. Luby, poř. č. 129. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org., Praha 4 (dárce). 
Předmět smlouvy: p.č. 811/56, 1221/2, 1221/4 v k.ú. Luby, poř. č. 130. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo 
technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3441/1 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování distribuční 
soustavy - „Klatovy, Maxima Gorkého, p.č. 148/2 - kNN“, poř. č. 131. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou SUDOP Praha, a.s. 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - zemní 
kabelové vedení VN - parc.č. 965/10, 965/11, 967/1 v k.ú. Klatovy, poř. č. 132. 
 
Smlouva o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a TAXLES, s.r.o., Výkleky (žadatel). 
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí dat pro zpracování lesních hospodářských osnov 
pro zřizovací obvod Klatovy - Železná Ruda 2, poř. č. 133. 
 
Smlouva č. 9/2015 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník pozemků) a JZ, Hřbitovní, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3405/5 v k.ú. Klatovy - ul. Hřbitovní, poř. č. 
134. 
 
Bod č. 200/10 
Rada města vzala na vědomí informaci p. místostarosty Ing. Martina Kříže o projektu 
POEZIOMAT. 
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Bod č. 201/10 
Rada města schválila MěKS Klatovy přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na 
projekt „Oslavy 70. výročí osvobození“ ve výši 5 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
 
Bod č. 202/10 
Rada města vydala souhlasné stanovisko k žádosti Klatovské nemocnice a.s. ohledně 
navýšení kapacity zdravotně-sociálních lůžek. 
 
Bod č. 203/10 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 

 
 
 
 
 

     Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 204/11 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 205/11  
1/ Rada města rozhodla o stažení majetkoprávního úkonu – prodloužení lhůty dle SOBK 

s firmou LS Profi auto s.r.o. Klatovy a po doplnění informací dle diskuse předložit 
tento úkon k projednání RM dne 9. 6. 2015. 

 
2/ a/ Rada města souhlasila se stavební rekonstrukcí limnigrafické stanice pro měření 
   povrchových vod na pp.č. 3991/1 v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 
  
 b/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku č. 3991/1  

o výměře cca 20 m2 v k.ú. Klatovy Českému hydrometeorologickému ústavu, Na 
Šabatce 17, Praha 4 – Komořany za cenu dle znaleckého posudku 320 Kč/m2, tj. 
celkem cca 6 400 Kč. 

 
3/ Rada města nedoporučila  ZM schválit prodej obecního pozemku č. 3225/11 o výměře 

443 m2 v k.ú. Klatovy žadateli Ing. JB, Mánesova, Klatovy III. za smluvní cenu 1 500 
Kč/m2, tj. celkem 664 500 Kč. 

 
4/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecních pozemků pp.č. 698/17   

a 698/8 v k. ú. Klatovy o výměře 25 m2  formou výběrového řízení, s vyvolávací 
cenou 800 Kč/m2, tj. celkem 20 000 Kč. 

 
5/ a/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp.č. 1397/2 v k.ú. Klatovy 

o výměře cca 60 m2 pro stavbu tří řadových garáží. 
b/ Rada města rozhodla o vypracování studie zástavby řadových garáží na pp. č.1388/1 
  v k. ú. Klatovy v souladu s projektem regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou. 

 
6/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 124/1 k. ú. 

Věckovice u Janovic nad Úhlavou o výměře cca 2 m2 manželům L a OK, Věckovice, 
339 01 Klatovy, za smluvní cenu 400 Kč.  

 
7/ Rada města doporučila ZM schválit prodej hrobového zařízení č. 60, odd. V na 

hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech, formou výběrového řízení, s vyvolávací cenou ve 
výši 26 000 Kč s podmínkou úhrady daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatelem. 

 
8/ a/ Rada města uložila místostarostovi Ing. V. Chroustovi opětovně jednat  

s p. FK o ceně pozemku. 
 

USNESENÍ č. 11 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. 5. 2015 
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b/ Rada města uložila ORM zajistit vybudování odvodnění místní komunikace při 
hranicích předmětných nemovitostí. 

 
c/  Rada města nesouhlasila s vybudováním oplocení pozemků podél místní 

komunikace dle návrhu vlastníka pozemků na náklady města Klatovy. 
 
9/  Rada města rozhodla o stažení majetkoprávního úkonu – výkup pozemku a zřízení 

věcného břemene ve prospěch města v k.ú. Štěpánovice u Klatov pro akci 
vodovodní a kanalizační řad Štěpánovice - Dehtín a uložila místostarostovi opětovně 
jednat s majiteli o ceně pozemku. 

  
10/ a/ Rada města nedoporučila ZM schválit výkup: 

-   části  pp. č. 221/1 o výměře cca 880  m2 v k. ú. Tajanov u Tupadel za cenu  
260 Kč/m2, tj. celkem cca 228 800 Kč od spoluvlastnictví – VS, Tajanov, 339 01 
Klatovy, HS, Tajanov, 339 01 Klatovy, HW, Tajanov, 339 01 Klatovy 

 
-    částí pp. č. 226/2, 221/36, 226/3 o celkové výměře cca 153 m2 v k. ú. Tajanov u 

Tupadel za cenu 260 Kč/m2, tj. celkem cca 39 780 Kč od IS, Tajanov, 339 01 
Klatovy, MŠ, Tajanov, 339 01 Klatovy do majetku města. 

 
b/ Rada města doporučila ZM schválit směnu části pozemku p. č. 273/6 o výměře cca 

111 m2 v k. ú. Tajanov u Tupadel ve vlastnictví města Klatovy za část pp. č. 273/7 o 
výměře cca 111 m2  v k. ú. Tajanov u Tupadel ve vlastnictví Ing. MV, Nebílovy, 
332 04, bez finančního vyrovnání. 

 
11/  Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků takto: 
  -     části stp.č. 461 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví manželů K 
                 a ŠB, Riegrova, Klatovy IV za 
 -     část pp.č. 510/1 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy, 
    bez finančního plnění. 
 
12/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků takto: 

-  části stp.č. 462 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví firmy MULTE 
spol. s r.o., Vrhaveč 12, p. Klatovy za 

-  část pp.č. 510/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města 
Klatovy, bez finančního plnění. 

 
13/ Rada města projednala směnu pozemků takto: 
  -     částí pp.č. 2193/1, 2203/4, 2203/9, 2202/1, 2203/1 o celkové výměře cca 960 m2 

       v k.ú. Klatovy ve vlastnictví ZS, Akátová, Klatovy IV za 
- části pp.č. 2193/30, 2193/28, 2192/2, 2194/1 o celkové výměře cca 3 475 m2    

v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy, s finančním doplatkem. 
Rada města uložila ORM opětovně jednat s majitelem o ceně pozemků. 

  
14/ Rada města doporučila schválit směnu pozemků takto: 

-  pp.č. 3186/2, 3170/19 a části pp.č. 3188/2, pp.č. 3190/4 a 3190/5 v k.ú. Klatovy 
o celkové výměře cca 2 200 m2 ve spoluvlastnictví Ing. JH st., Sportovní, 
Klatovy IV, Ing. JH ml., 5. května, Klatovy IV a Ing. ET, Sportovní, Klatovy IV 
za  

-  pp.č. 3187/5, 3204/5, 3204/115 a část pp.č. 3188/1 v k.ú. Klatovy o celkové 
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výměře cca 2 200 m2 ve vlastnictví města Klatovy, bez finančního plnění. 
 
15/ a/    Rada města doporučila ZM schválit směnu části pozemku p. č. 3643 o výměře 
  cca 20 m2 v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy za část stavební parcely 

č. 12 o výměře cca 20 m2  v k. ú. Klatovy ve vlastnictví MJ, Pihovice, 33901, 
Klatovy, bez finančního vyrovnání. 

 
b/  Rada města schválila úhradu veškerých nákladů cca 10 000 Kč spojených se 

směnou pozemků části stp. č. 12 a části pp. č. 3643 v k. ú. Klatovy (vyhotovení 
geometrického plánu, poplatek KÚ a daň z nabytí - uhradí město Klatovy). 

 
16/ Rada města doporučila ZM schválit dary pozemků v k.ú. Klatovy takto: 

a/ části obecní stp.č. 1616, tj. pp.č. 6720 o výměře 7 m2 (dle GP č. 5908- 
 73/2013) ve vlastnictví města Klatovy do majetku Plzeňského kraje 
 
b/  části pp.č. 944/1, tj. pp.č. 944/5 o výměře 95 m2 (dle GP č. 5908-73/2013) ve 

vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Klatovy. 
 
17/ Rada města nedoporučila ZM schválit výkup nemovitostí - stp.č. 4019 vč. objektu 

čp. 792/II., stp.č.  4018 vč. objektu garáží, části stp.č. 1998, pp.č. 2493/2, 3584/15, 
3584/16 a 3584/17  v k.ú.  Klatovy do majetku města od vlastníka  Krajského 
ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň 3 za kupní cenu 
8 000 000 Kč včetně zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí – 
přípojek kanalizace, vodovodu a plynovodu na pp.č. 2493/2, 3584/6 a 4372 v k.ú. 
Klatovy pro objekt na stp.č. 1998 v k.ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako 
povinným z věcného břemene a ČR-Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje 
jako oprávněným z věcného břemene, bezúplatně, na dobu neurčitou. 

 
18/ a/  Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen inženýrských sítí – vodovodní, 

kanalizační a elektro přípojky na pozemku stp.č. 1616 v k.ú. Klatovy mezi 
městem Klatovy jako povinným z věcného břemene a SÚS PK jako oprávněným 
z věcného břemene, na dobu neurčitou, bezúplatně  

 
b/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene na vedení   

plynovodní přípojky pro objekt čp. 324/IV v pp.č. 944/1 v k.ú. Klatovy mezi 
městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a SÚS PK jako povinným 
z věcného břemene, na dobu neurčitou, bezúplatně. 

 
19/ Rada města doporučila ZM zrušit věcné břemeno vedení vodovodního řadu ve 

prospěch města Klatov v pp. č. 30/17 v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví 
MW, Štěpánovice, 339 01 Klatovy.   

 
20/  a/   Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu na 

stavbu: „ Štěpánovice, Airweb, U Hřbitova – optický kabel“ v obecních 
nemovitostech pp.č. 762, 765, 184/29, 184/16, 184/23, 444/1, 450/1, 450/5, 
437/1 v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené situace s podmínkami 
hospodářského odboru MěÚ ze dne 21. 4. 2015 a s podmínkou uložení další 
chráničky pro město v pozemcích 184/29, 184/16, 184/23 v k. ú. Štěpánovice u 
Klatov. 
 



4 
 

b/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm vč. 
příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do majetku města od společnosti  
Airweb, spol. s r. o. Praha v obecních pozemcích p. č. 184/29, 184/16 a 184/23 
v k. ú. Štěpánovice v rámci akce „Štěpánovice, Airweb, U Hřbitova – optický 
kabel“. 

 
21/ a/    Rada města nesouhlasila s uložením vodovodní a kanalizační přípojky pro 

zahradu na pp.č. 938/2 v k.ú. Klatovy do pozemků ve svém vlastnictví pp.č. 
3458/2 a 3459 v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 

  
b/    Rada města rozhodla o zpracování studie na stavbu propojovací komunikace 

 ulic podél areálu PeCu a. s. v souladu s územním plánem. 
 
22/ a/    Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí 

(souhlasu) na stavbu: „REKO MS Klatovy – Dvořákova – rekonstrukce 
plynovodů a přípojek“ na pozemku ve svém vlastnictví pp.č. 320/9 v k.ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami hospodářského odboru. 

 
b/    Rada města neschválila výjimku z Pravidel RM č. 1/2011 v platném 

znění ve věci ponechání nefunkčního NTL plynovodu ve Dvořákově ulici 
v pp.č. 320/9 v k.ú. Klatovy s podmínkou jeho geodetického zaměření pro 
evidenci v digitální mapě jako „nefunkční síť“. 

 
23/ a/    Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel č. P1/2011 pro povolování výkopů 

v platném znění ve věci zásahu do tzv. „chráněné komunikace“ na pp.č. 3587/1 
v k.ú. Klatovy a souhlasí s uložením elektropřípojky NN pro objekt autoslužeb 
na pp.č. 2448/56 v k.ú. Klatovy do obecního pozemku č. 3587/1 v k.ú. Klatovy 
– slepé ulice v lokalitě Na Rozhrání, kolmé na Plzeňskou dle předložené 
situace, s podmínkami hospodářského odboru. 

 
b/  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp.č. 
3587/1 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k 
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci 
„Klatovy, Plzeňská, Hošek-kNN“ v rozsahu cca 2 x 8 bm zemního kabelu NN 
za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné 
době za cca 3 200 Kč + DPH). 

 
24/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel č. P1/2011 pro povolování výkopů 

v platném znění ve věci zásahu do tzv. „chráněné komunikace“ na pp.č. 3407/8 
v k.ú. Klatovy a souhlasí s provedením výkopových prací za účelem zazdění a 
zaizolování části štítové zdi bytového domu čp. 734/III. dle předložené situace, 
s podmínkami hospodářského odboru. 

 
25/ Rada města neschválila výjimku z Pravidel č. P1/2011 pro povolování výkopů 

v platném znění ve věci zásahu do tzv. „chráněné komunikace“ na pp.č. 3209/7 
v k.ú. Klatovy. 

 
26/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
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ve prospěch firmy O2 Czech Republic a.s. v pozemcích stp.č. 2671, pp.č. 1381/1, 
1381/2, 1381/6, 1381/9, 1381/29, 1381/30, 1383/19, 1386/3, 1386/4, 1386/5 a pp.č. 
1381/8 (město vlastní id. 7/8), pp.č. 1381/7 (město vlastní id. 15/16) v k.ú.  Klatovy 
ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění 2 ks HDPE chrániček, přístup k zařízení z 
důvodu provozování, údržby a oprav pro akci „Klatovy-TM-BTA-Klatovy-KTYNE-
OK“ v rozsahu cca 2 x 220 bm HDPE chráničky v pozemcích ve výhradním 
vlastnictví města za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o 
zřízení služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné 
době za cca 88 000 Kč + DPH) a v rozsahu cca 2 x 111 bm HDPE chráničky 
v pozemcích ve spoluvlastnictví města za jednorázovou úhradu určenou při 
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH 
v platné výši přepočteno na výši vlastnického podílu (v současné době za cca 39 200 
Kč + DPH). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 206/11 
Rada města vykonávající práva akcionáře Klatovské teplárny a.s. projednala výroční zprávu 
společnosti za rok 2014. Závěry z tohoto projednání budou uvedeny v samostatném 
rozhodnutí. 
 
 
Bod č. 207/11 
1/  Rada města rozhodla o  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/3/2015/Sl na 

akci „Kompostárna města Klatovy“ a schválila více a méně práce ve výši 448 221 Kč 
bez DPH, 542 347,41 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rezervy uvedené ve smlouvě 
o dílo. 

 
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

ORM/3/2015/Sl. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 208/11  
1/  Rada města rozhodla o ukončení VZMR na akci „Příjezdová komunikace pro deponii 

bahna, skládka Štěpánovice“ s tím, že jako nejvhodnější vybrala nabídku s nejnižší 
nabídkovou cenou, kterou podala firma Transmix beton s.r.o., Dr. Sedláka 903, 339 01 
Klatovy, IČ 49790129. 

 
2/  Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 

663 354,63 Kč bez DPH, 802 659,13 Kč vč. DPH.  
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 209/11 
1/  Rada města vzala na vědomí informace o harmonogramu postupu přípravných prací na 

projektu „Stavební úpravy objektu ZŠ Plánická čp. 208/I – klub seniorů, odborné 
učebny“ a ukládá ORM zajistit vyhotovení vyjmenovaných podkladů v termínu do  
30. 9. 2015. 

 
2/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Stavební úpravy objektu ZŠ 

Plánická čp. 208/I – klub seniorů, odborné učebny – přípravné projektové práce“ do 
rozpočtu města s částkou 240 000 Kč. 
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        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 210/11 
1/ Rada města rozhodla o zařazení akce „DPS – Stavební úpravy technologie SCZT Pod 

Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ s částkou 484 000 Kč a akce „Stavební úpravy 
technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa – žádost o dotaci, energetický 
audit“ s částkou 345 000 Kč, obojí do rozpočtu města, fondu tepelného hospodářství. 

 
2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na   

služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „DPS – Stavební úpravy 
technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“. Rada města se ztotožnila 
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 
nabídka firmy AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, IČ: 25203231. 

        
3/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným  

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 400 000 Kč bez DPH, 
484 000 Kč vč. DPH, po schválení zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2015. 

 
4/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo s firmou Allowance, s.r.o., Praha, IČ 

26140136 na Zpracování žádosti o dotaci z avizované dotační výzvy OPŽP  
a zpracování energetického auditu coby nezbytného podkladu k žádosti o dotaci, po 
schválení zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2015. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 211/11 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice 46,  

339 01 Klatovy, IČ: 26357534 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rekonstrukce 4 
umýváren a WC v MŠ Klatovy, Podhůrecká ul.“ z důvodu porušení požadavku 
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 
2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo zákon č. 137/2006 Sb., na akci „Rekonstrukce 4 umýváren a WC 
v MŠ Klatovy, Podhůrecká ul.“ Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče 
Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ: 26357534. 

 
3/ Rada města uložila ředitelce MŠ Studentská 601, Klatovy IV ukončit zadávací řízení a 

uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 674 000 Kč bez DPH, 815 540 Kč 
vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 212/11 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Akátová ul. – I. 
etapa – výměna vodovodu, opravy na kanalizaci“ formou písemné výzvy vybraným 
uchazečům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 
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kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Pavel Vlček 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Petra Rubášová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 6. 2015 od 9:30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Mgr. Miroslav Karnet     Mgr. Jaroslav Pleticha 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                               Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Pavel Vlček      Ing. Jiří Kučera 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2015 od 14:30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                 
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 23. 6. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 213/11 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Sobětice – stavební 
úpravy vodojemu“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění 
kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
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Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Pavel Vlček 
Bc. Petra Rubášová     Ing. Petra Bouřilová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 6. 2015 od 9:45 hodin 
v kanceláři vedoucí ORM. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                      Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Mgr. Miroslav Karnet     Ing. Jaroslav Nejdl 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Pavel Vlček      Ing. Jiří Kučera 

       
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2015 od 14:45 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 23. 6. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 214/11 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Kompletní výměna 
   nákladního výtahu v Domově pro seniory,  č.p. 816/III Podhůrecká ul., Klatovy“ 

formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + 
zveřejněním na internetu a úřední desce. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
      
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Bc. Petra Rubášová     Ing. Petra Bouřilová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 6. 2015 od 10:00 hodin 
v kanceláři vedoucí ORM. 



9 
 

 
 
  
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Mgr. Miroslav Karnet     Ing. Jaroslav Nejdl 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Eva Slabá       Ing. Jiří Kučera 
Bc. Alena Kleinerová     Bc. Jan Valeš 

       
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2015 od 15:00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 23. 6. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 215/11 
1/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace ve výši 200 000 Kč od Plzeňského 

kraje na akci: „Střeziměř – tréninkové hřiště pro SDH – I. etapa. 
 
2/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Střeziměř – tréninkové 
hřiště pro SDH – I. etapa“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách. 

 
3/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
4/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
5/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Petra Rubášová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 6. 2015 od 10:15 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro. 
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6/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Mgr. Miroslav Karnet     Ing. Jaroslav Nejdl 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Eva Slabá       Ing. Jiří Kučera 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2015 od 15:15 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                 
7/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
8/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 23. 6. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 216/11 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 4. 5. 2015. 
 
Bod č. 217/11 
1/ Rada města schválila technické řešení akce „I/22 Klatovy-Beňovy-Kal - stezka pro pěší 

a cyklisty“ ve variantě navržené hospodářským odborem. 
 
2/ Rada města schválila finanční a technickou spoluúčast města na vypracování DÚR  

na tuto akci. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
     

Bod č. 218/11 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne 
11. 5. 2015. 
 
Bod č. 219/11 
Rada města schválila Plány hospodaření vyjmenovaných příspěvkových organizací města 
pro rok 2015 dle přílohy. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření 
příspěvkových organizací města pro rok 2015.  
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 220/11  
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2015. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 221/11 
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Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 16. 3. 2015 a  
11. 5. 2015. 
 
Bod č. 222/11 
Rada města schválila převod prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace města 
Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 do fondu investic a jeho současné čerpání 
v celkové výši 499000 Kč + povinný odvod daně z přidané hodnoty na dodávku, montáž, 
uvedení do provozu a zaučení obsluhy konvektomatu 2/1.  
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
Bod č. 223/11 
Rada města schválila použití prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ 
Klatovy, Čapkova ul. 126 ve výši 320 000 Kč na modernizaci hardwarového vybavení ve 
školní jídelně Hálkova ul. 134, výměnu poškozených stěnových obkladů ve školní 
sportovní hale Čapkova ul. 136 a nákup sady žákovských lavic a židlí pro 1 třídu základní 
školy. 
      Zodpovídá: pí PaedDr. D. Martínková, Ph.D. 
 
Bod č. 224/11 
Rada města schválila přijetí dotace od Plzeňského kraje na projekt „Tiskárna pro klatovské 
informační centrum“ ve výši 10 000 Kč a na projekt „Restaurování kašny na klatovském 
náměstí“ ve výši 70 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová  
 
Bod č. 225/11 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
27. dubna 2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost:  
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 1285 oprávněným členům.  
Výše příspěvku činí 583 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50 000 Kč doporučila rada města  
ZM ke schválení (Atletika Klatovy, SK Klatovy 1898, LTK Klatovy, TJ SOKOL Klatovy, 
BK Klatovy),  
 
k bodu 2/ mimořádné dotace:  
a/  Cyklosport Pitstop MTB Angels Klatovy, žádost o dotaci na závody mládeže -  rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč. 
b/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na závody Klatovský sniper - rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč. 
c/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na závody Velká cena m. Klatov - rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč. 
d/ ČMS okresní sdružení hasičů Klatovy, žádost o dotaci na setkání zasloužilých hasičů - 

rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč 
e/  Podej nám ruku z.s., žádost o dotaci na nájemné - rada města schválila poskytnutí 

dotace ve výši 24 000 Kč. 
f/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na podporu závodníka Vítka Pohanky - rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč. 
g/ Basketbalový klub Klatovy, žádost o dotaci na financování republikových finálových 

zápasů mládeže  - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč. 
h/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na účast cvičenců na Sokolském sletu v Brně a 

cvičení v Plzni - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 37 000 Kč. 
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i/ Klub Křišťál, žádost o dotaci na aktivity klubu - rada města schválila poskytnutí dotace 
ve výši 7 000 Kč. 

 
j/  ZTP – tělesně postižených, žádost o dotaci na sportovní a rehabilitační potřeby - rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč. 
k/ Vlastivědné muzeum Klatovy, žádost o dotaci na vydání knihy - rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč. 
l/ Jan Zeman, žádost o dotaci na sportovní činnost - rada města schválila poskytnutí 

dotace ve výši 20 000 Kč 
m/  Sbor dobrovolných hasičů, žádost o dotaci na dopravu a provoz hasičské parní 

stříkačky - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč. 
n/ Klub přátel Klatovska, žádost o dotaci na údržbu a pořádání akcí - rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč. 
o/ Rašelina, žádost o dotaci na Mezinárodní festival - rada města schválila poskytnutí 

dotace ve výši 10 000 Kč na akce pořádané v exteriéru na území města Klatov. 
p/ spolek SK Klatovy 1898, žádost o dotaci na pořízení nového sekacího zařízení na 

sekání travnatého povrchu fotbalového hřiště – rada města schválila poskytnutí dotace 
ve výši 30 000 Kč. 

Rada města uložila kanceláři p. místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít s žadateli příslušné 
smlouvy. 
K bodu 4/   - rada města schválila zřízení speciální třídy v MŠ Koldinova ul.  
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
                 pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 226/11  
Rada města vzala na vědomí zápisy z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 25. 3. 2015 
a 29. 4. 2015. 
 
Bod č. 227/11 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí MP za měsíc duben 2015. 
 
Bod č. 228/11 
Rada města vzala na vědomí zprávu o občanech ubytovaných v ubytovacím zařízení a 
uložila  OSVZ vstoupit v jednání s ÚP ohledně případných žadatelů a sledovat aktuální stav 
legislativy.      Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 229/11 
Rada města doporučila ZM schválit zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 749/8, 
Zahradní 749/III, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem poskytnutí úvěru na 
rekonstrukci rodinného domu pro pí JR. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
Bod č. 230/11  
Rada města schválila Dodatek č. l k nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem 
městem Klatovy a nájemcem TSMK ze dne 3. 7. 2013. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 231/11 
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy přijetí daru pro: 
1/ Domov pro seniory Klatovy, Podhůrecká 815/III, dar ve výši 63 199 Kč na zhotovení  

a instalaci 20 ks látkových pružinových rolet, zajišťujících soukromí klientů 
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v 2lůžkových pokojích.  
Dárcem: Kimberly-Clark, s.r.o. Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČ 
63468816. 

2/   Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, Klatovy, dar ve výši 25 000 Kč na nákup  
2 ks pečovatelských lůžek. 

 Dárce: Kimberly-Clark, s.r.o. Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČ 63468816. 
 
3/  Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec, dar ve výši 

25 000 Kč na kulturní a společenské akce klientů DpS a DpZP Újezdec. 
 Dárce: Devětsil JST, s.r.o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČ 25216791. 
        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 232/11 
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy podání žádosti  
o neinvestiční finanční dotaci, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu 
s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v rámci dotačního titulu „Program 
podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2015 – Pečovatelská služba poskytovaná 
obcemi“.      Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 233/11 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 4/2015) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou  
Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a LH, Čs. legií, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: Klatovy, Vídeňská ul. čp. 6. 
Účel nájmu: prodejna oděvů, textilu a doplňků – poř. č. 135. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje“ mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem 
(poskytovatel). 
Předmět smlouvy: dotace na „Opravu - restaurování kamenné kašny“ ve výši 70 000,- Kč – 
poř. č. 136. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Obnova historického stavebního fondu 
v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského 
kraje“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příjemce) a Plzeňským krajem (poskytovatel). 
 
Předmět smlouvy: dotace na projekt „Tiskárna pro klatovské informační centrum“ ve výši 
10 000,- Kč – poř. č. 137. 
Smlouva o spolupráci při pořádání akce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Vlastimilem Lagronem, Národních mučedníků 150, 
Klatovy. 
Předmět smlouvy: Pivní slavnosti 2015 v Klatovech (5.6.2015 a 6.6.2015) – poř. č. 138. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a NEGEBU s.r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: oprava kašny. 
Změna: čl. II odst. 1 - prodloužení termínu dokončení díla - do 31. 5. 2015 – poř. č. 139. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a SWIETELSKY stavební s.r.o., Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Rekonstrukce místních komunikací 
Luby, Čínov, Drslavice“ – poř. č. 140. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12792014 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na Ekologické projekty 2014. 
Změna: čl. II odst. 3 - termín realizace 31. 5. 2016 – poř. č. 141. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12692014 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na Ekologické projekty 2014. 
Změna: čl. II odst. 3 - termín realizace 31. 5. 2016 – poř. č. 142. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a ZJ, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa (pachtýř). 
Předmět smlouvy: p.č. 78 v k.ú. Habartice u Obytců – poř. č. 143. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Berger Beton 
spol. s r.o., Plzeň (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: p.č. 1927/32, 1927/34, 4164/8 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování 
zemní kabelové přípojky VN – poř. č. 144. 
 
Dohoda o skončení smluvního vztahu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a ČR - Ministerstvem obrany (pronajímatel). 
Předmět dohody: p.č. 4251 a 4252 v k.ú. Klatovy – poř. č. 145. 
 
Dodatek č. 1 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a Plzeňským krajem (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: výpůjčka nemovitostí - pozemky pod poliklinikou. 
Změna: prodloužení doby trvání výpůjčky - do 30. 6.2021 – poř. č. 146. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník panujícího pozemku) a Římskokatolickou farností 
Klatovy (vlastník služebných pozemků). 
Předmět smlouvy: přípojka dešťové kanalizace v pp.č. 3403/21 a rekonstrukce přípojky 
dešťové kanalizace v pp.č. 3403/10 v k.ú. Klatovy – poř. č. 147. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a SunnyMont, s.r.o., Hostomice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: stavební práce pro akci „Divadlo Klatovy - rekonstrukce 
elektroinstalace, úprava vzduchotechniky“ – poř. č. 148. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a SunnyMont, s.r.o., Hostomice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Divadlo Klatovy - rekonstrukce elektroinstalace, úprava 
vzduchotechniky“. 
Změna: čl. 4.1.1 Dílčí termíny plnění – poř. č. 149. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a Petrem Kourou, DiS, Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP - Divadlo Klatovy - rekonstrukce elektroinstalace  
a úprava vzduchotechniky“ – poř. č. 150. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Danielem Dvořákem, Kounicova 276, Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: dodávka a montáž vybavení pro akci „Revitalizace zahrady v přírodním 
stylu v MŠ Studentská, Klatovy“ – poř. č. 151. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a STRABAG a.s., Praha 5 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Rekonstrukce MK v obci 
Štěpánovice“ – poř. č. 152. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Silnicemi Klatovy a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Chodník Točník“ – poř. č. 153. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Praha 1 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zhotovení jednostupňového prováděcího projektu na akci „Stavební 
úpravy ZŠ Plánická čp. 208/I - Klub seniorů, odborné učebny (bývalá lékárna)“ – poř. 
č.154. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech - 
oprava zdi - I. etapa“ – poř. č. 155. 
 
Bod 234/11 
Rada města schválila program ZM konané dne 26. 5. 2015. 
 
Bod č. 235/11 
Rada města schválila: 
a/  zapojení Města Klatovy do pokračování projektu „Systémová podpora rozvoje 

meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností“,  reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 (dále jen Projekt).  

b/  Dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 (dále jen Dodatek) a 
pověřuje p. Mgr. Rudolfa Salvetra k podpisu Dodatku. 
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c/  Rada města pověřila p. Mgr. Rudolfa Salvetra k provedení úkonů vyplývajících ze 

Smlouvy  o vzájemné spolupráci a jejího dodatku při realizaci projektu včetně 
personálního obsazení realizačního týmu.  

        Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 236/11 
Rada města rozhodla podat žalobu proti rozhodnutí KÚPK ve věci čerpací stanice Tesco  
a uložila právničce města připravit žalobu s tím, že požádá soud, aby přiznal žalobě 
odkladný účinek, kterým se do skončení soudního řízení pozastaví účinky napadeného 
rozhodnutí.      Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 

 
Bod č. 237/11 
Rada města vzala na vědomí informaci právničky města o novelizaci zákona č. 250/2000 
Sb., dle níž přijímání dotací podle § 102, odst. 3 patří do pravomoci RM, pokud si tento 
úkon ZM nevyhradí. 
 
Bod č.  
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 

 
 
 
 
 

     Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 239/12 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 240/12 
Rada města nedoporučila ZM schválit výkup nemovitostí pp. č. 44/2, 45/4, 43, 266 a stp. č. 
35 o celkové výměře 4 491 m2 v  k. ú. Sobětice u Klatov do majetku města od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, 128 00 Praha 2, 
formou podání nabídky města s cenou 3 700 000 Kč do vyhlášeného výběrového řízení 
v termínu do 25. 6. 2015. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 241/12 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Točník – chodník u silnice 
III/11766“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce, internetových 
stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
 
3/  Rada města schválila text kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
 
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     František Kocfelda 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Petra Rubášová  

    
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 6. 2015 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/ Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení:  
Členové       Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž      Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová  
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová     Bc. Petra Rubášová 

USNESENÍ č. 12 
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Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 6. 2015 od 15.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 7. 7. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod 242/12 
Rada města rozhodla o revokaci URM č. 11 ze dne 12. 5. 2015, bod 215/11  a schválila 
přijetí dotace ve výši 200 000 Kč od Plzeňského kraje na akci: „Střeziměř – tréninkové 
hřiště pro SDH – I. etapa. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 243/12 
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu ohledně znečišťování městských památek a 

městského mobiliáře a uložila odboru životního prostředí předložit variantní řešení 
včetně finančních nákladů. 

        Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 244/12 
Rada města doporučila ZM v souladu s ust. § 85 odst. c/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit poskytnutí příspěvku Agentuře 
Ulice na terénní sociální práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na 
území města Klatov pro rok 2015 ve výši 120 000 Kč z rozpočtu kapitoly 9 – odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím 
poskytnutí.  
       Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 245/12 
Rada města schválila TSMK ceník půjčovny loděk a zařadila činnost „půjčování loděk“ 
mezi hlavní činnosti organizace. 
       Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
 
Bod č. 246/12 
Rada města schválila DDM změnu účelu poskytnuté dotace ze dne 19. 2. 2015. Dotace 
bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů akce „Soutěžní přehlídka mládežnických a 
dětských předtančení, konaná dne 18. dubna 2015 v Chebu. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
Bod č. 247/12 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
25. 5. 2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 1/ mimořádné dotace:  
a/  Kolegium pro duchovní hudbu, žádost o dotaci na akci Oratorium k Panně Marii 

Klatovské – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč, 
b/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na zajištění MČ v benchpressu  –  rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
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c/ Natálie Lukešová, žádost o dotaci na zdravotní kočárek – rada města schválila 
poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč, 

 
d/  Atletika Klatovy – žádost o dotaci na dopravu dr. mužů a žen na soutěž – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 42 000 Kč, 
e/  TJ Jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na závody – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli příslušné smlouvy. 
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová   
 
Bod č. 248/12 
Rada města doporučila ZM schválit:  
a/ přijetí spotřebitelského úvěru na dofinancování 30% pořizovací ceny vozu Škoda 

Octavia, celková výše úvěru 173 583 Kč, 
b/ přijetí úhrady za vrácený vůz Škoda Octavia ve výši 498 300 Kč (z důvodu 

neopravitelnosti) a použití této částky na úhradu zbývající ceny náhradního vozu 
(výměna za neopravitelný), 

c/  přijetí spotřebitelského úvěru na dofinancování 30% pořizovací ceny náhradního vozu 
(výměna za neopravitelný vůz), celková výše úvěru 220 000 Kč. 

         Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
 
Bod č. 249/12 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 250/13 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 251/13  
1/  Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků takto: 
 - část pp.č. 1611/43 o výměře cca 4 414 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Českého 

Realu, a.s. Běšiny za 
 - pp.č. 2550/1, 2399/5 a 3593/8 o celkové výměře 5 935 m2 ve vlastnictví města, 

s finančním doplatkem rozdílu výměr městu Klatovy ve výši 14,50 Kč/m2, tj. celkem 
cca 22 054,50 Kč. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemků takto: 
 - část pp.č. 1611/35 o výměře cca 1 722 m2 v k.ú. Klatovy v podílovém spoluvlastnictví 

SK, Klatovy a KM, Klatovy  za 
 - část budoucí obecní pp.č. 1611/43 o výměře cca 1 722 m2 v k.ú. Klatovy, bez 

finančního plnění. 
 
3/ a/ Rada města rozhodla o dalším cenovém jednání ve věci výkupu částí pp.č. 

1611/29, 1611/31 a 1611/35 v k.ú. Klatovy v podílovém spoluvlastnictví SK, 
zastoupené opatrovníkem MK, Klatovy a KM, Klatovy a části pp.č. 1611/30 v k.ú. 
Klatovy ve výlučném vlastnictví KM, Klatovy, o celkové výměře cca 295 m2 do 
majetku města. 

b/ Rada města uložila ORM předložit tuto záležitost opětovně na jednání RM. 
 

4/ a/ Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních pozemků zastavěných 
  budoucími bytovými domy již v době výstavby domů v jednotlivých částech obou 

etap, tj. po dokončení železobetonové konstrukce stropu prvního nadzemního 
podlaží stavby, formou dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 
22. 9. 2008, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 – Dodatek č. 3. 

a 
b/  Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp.č. 1465/33  

o výměře 516 m2 v k.ú. Klatovy dle geometrického plánu č.  6154-63/2015 (tj. částí 
stávajících pp.č. 1465/2 a 6755 v k.ú. Klatovy) společnosti STAFIN a.s., E. Beneše 
540/31, Plzeň za kupní cenu ve výši 1 450 Kč/m2, tj. celkem 748 200 Kč, s úhradou 
kupní ceny formou zápočtu z uhrazené zálohy. 

 
5/ Rada města doporučila ZM schválit směnu části pozemku p. č. 382/1 o celkové výměře 

cca 7 m2 v k. ú. Tajanov u Tupadel ve vlastnictví města Klatovy za část stavební 
parcely č. 29 o výměře cca 4 m2  v k. ú. Tajanov u Tupadel u Klatov ve vlastnictví J a 
JN, Tajanov, 33901, Klatovy, s finančním doplatkem ve prospěch města Klatovy ve 
výši cca 960 Kč. 

USNESENÍ č. 13 
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6/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp. č. 2597/2 o výměře  
1 777 m2 v k. ú. Klatovy do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město. 

 
7/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod stavby kanalizačního řadu, 

vybudovaného v pp. č. 55/18 a 55/68 v k. ú. Sobětice u Klatov v délce cca 85 bm od 
MH, Prusíkova, 339 01 Klatovy. V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací, s vlastní realizací po kolaudaci stavby. 

 
8/ Rada města rozhodla o revokaci URM ze dne 12. 5. 2015 a doporučuje ZM schválit 

prodej části pozemkové parcely č. 124/1 k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou o 
výměře cca 2 m2 manželům L a OK, Věckovice, 339 01 Klatovy za smluvní cenu 400 
Kč s tím, že bude odstraněn přesah střechy a vrata nebudou otevírána do profilu 
komunikace. Úkon bude zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 

 
9/ Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních pozemků stp.č. 3555/2 a 3555/3 

o celkové výměře 4 m2 v k.ú. Klatovy manželům J a LS, nábř. Kpt. Nálepky, Klatovy 
III. za kupní cenu smluvní 800 Kč/m2, tj. celkem 3 200 Kč.  

 
10/ Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku stp.č. 6313/2 o výměře 

8 m2 v k.ú. Klatovy PV, Měchurova, Klatovy V. za kupní cenu smluvní 800 Kč/m2, tj. 
celkem 6 400 Kč.  

 
11/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodloužení lhůty k uzavření Kupní smlouvy 

sjednané ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve znění Dodatku č. 1 o 7 měsíců, to je 
do 31. 12. 2015.  
Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 2 k uzavřené SOBK se sankcí 500 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

 
12/ a/  Rada města souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro stavební 

povolení na stavbu provozovny BETONÁRNA BERGER BETON spol. s r.o. – 
závod Klatovy. 

b/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod stavby nového vjezdu na 
pozemku města pp.č. 1927/34 do majetku města od firmy BERGER BETON spol. 
s r.o., Klatovská 410, 320 64 Plzeň. 

 
13/ Rada města doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o Právu stavby pro:  
       a/  Aerotech Czech s.r.o. k pozemkovým parcelám č. 4234 a č. 4235 – oddělená část na 

základě geometrického plánu v k. ú. Klatovy za cenu 1000 Kč + DPH. 
b/ Šumavské zahrady s.r.o. k pozemkové parcele č. 4212 v k. ú. Klatovy za cenu  
 1000 Kč + DPH. 
c/ ŠVÁRA-STAVBY a.s. k pozemkovým parcelám č.4213/3 a č. 4214 v k. ú. Klatovy 

za cenu 1000 Kč + DPH. 
 Úkon bude zajištěn uzavřením smluv o Právu stavby s jednotlivými stavebníky s jejich 

následným vložením do KN. 
 
 
14/ Rada města rozhodla o pronájmu stp. č. 4160 a části pozemku p. č. 3405/3 v k. ú. 
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Klatovy zastavěného prodejním stánkem JANIVA PZ, Masarykova, Klatovy za cenu 
36 433 Kč/rok + inflace na dobu určitou do 31. 12. 2017. 

 
15/   Rada města rozhodla o pronájmu obecních pozemků stavebních parcel č. 2658, 2887, 

3155,  3540, 3541, 3722, 4052, 4063, 4203,  5704, 5711 v k.ú. Klatovy, stp. č. 352  
v k. ú. Luby, stp. č. 109 v k. ú. Točníku u Klatov, stp. č. 197 v k. ú. Kal o celkové 
výměře 928 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 
20 Kč/m2/rok + DPH v platné výši + inflace, na dobu neurčitou a zpětně za 2 roky. 

 
16/ Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků p. č. 130/1 a 129/55 v k.ú.  

Kydliny o celkové výměře 605 m2 na dobu neurčitou VS, Kydliny, 339 01 Klatovy, za 
údržbu. 

 
17/ Rada města revokuje své usnesení ze dne 18. 3. 2014 a 

a/ souhlasí s realizací akce s podmínkou předložení přesného harmonogramu prací, 
b/ souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: „Klatovy, Airweb, U Čedíku – 

optický kabel“ v obecních pozemcích pp.č. 3204/121, 3225/31, 3225/10, 3682/6, 
3225/25, 3225/22, 3225/19, 3682/5, 3682/3, 3682/4, 3224/20, 3222/1, 3221/27, 
3221/5, 3221/23, 3704/1, 3214, 3704/3  v k.ú. Klatovy dle předložené situace 
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 11. 2. 2014 a s podmínkou 
uložení další chráničky pro město, s termínem realizace v roce 2015 

c/  rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění k zásahu do 
„chráněné komunikace“  v ulici U Čedíku na pp.č. 3682/6, 3225/31, 3225/32, 
3204/112, 3204/59 a 3204/121 v k.ú. Klatovy za účelem uložení chráničky HDPE 
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ 

d/ doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 25. 3. 2014 a schválit dar chráničky 
HDPE o průměru 40 mm, vč. příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do 
majetku města od společnosti Airweb, spol. s r.o. Praha v obecních pozemcích pp.č. 
3204/121, 3225/31, 3225/10, 3682/6, 3225/25, 3225/22, 3225/19, 3682/5, 3682/3, 
3682/4, 3224/20, 3222/1, 3221/27, 3221/5, 3221/23, 3704/1, 3214, 3704/3 v k.ú. 
Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Airweb, U Čedíku – optický kabel“.  

 
18/ a/  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 

„Klatovy, Airweb, U Pošty – optický kabel“ v obecních pozemcích pp.č. 198/1, 
3407/11, 165/3, 198/8, 3952, 3407/4, 3407/13, 3405/3, 191/2, 9/2, 9/8 v k.ú. 
Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ a TSMK 
a s podmínkou uložení 4 ks mikrotrubiček pro město, s termínem realizace v roce 
2015. 

b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011  v platném znění 
k zásahu do „chráněné komunikace“ v ulici Masarykova na pp.č. 3952 v k.ú. 
Klatovy za účelem uložení chráničky HDPE s podmínkami hospodářského odboru 
MěÚ. 

c/ Rada města doporučila ZM schválit dar 4 ks mikrotrubiček uložených v chráničce 
HDPE, vč. příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do majetku města od 
společnosti Airweb, spol. s r.o. Praha v obecních pozemcích pp.č. 198/1 a 3407/11 v 
k.ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Airweb, U Pošty – optický kabel“. 
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19/  a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 
„Klatovy, Airweb, 5. května – optický kabel“ v obecních pozemcích pp.č. 3221/37, 
3221/36, 3221/38, 3476/4, 546, 551/1, 3477/1, 3475/4 v k.ú. Klatovy dle předložené 
situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ a TSMK a s podmínkou uložení 
2 ks mikrotrubiček pro město. 

b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění 
k zásahu do „chráněné komunikace“ - chodníku v ulici 5. května na pp.č. 3475/4 
v k.ú. Klatovy za účelem uložení chráničky HDPE s podmínkami hospodářského 
odboru MěÚ. 

c/ Rada města doporučila ZM schválit dar 2 ks mikrotrubiček uložených v chráničce 
HDPE, vč. příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do majetku města od 
společnosti Airweb, spol. s r.o. Praha v pozemcích pp.č. 551/1, 546, 3476/4 a 3700/2 
v k.ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Airweb, 5. května – optický kabel“. 

 
20/ a/  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 

„Klatovy, “Klatovy, Airweb, Pod Borem – optický kabel – část 1 – Masarykova a 
Koldinova“ v obecních pozemcích pp.č. 2015/20, 3557/50, 1909/3, 2025/14, 
2025/11, 2025/12, 2025/5, 2044/1, 2044/2, 2045/11, 2025/4, 2045/6, 227, 217 a 
4159/9 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru 
MěÚ a TSMK  

b/  RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011  v platném znění 
k zásahu do „chráněné komunikace“ v ulici Masarykova na pp.č. 4159/9 a v ulici 
Dukelská na pp.č. 217 v k.ú. Klatovy za účelem uložení chráničky HDPE, 
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ. 

c/  Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm, vč. 
příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do majetku města od společnosti 
Airweb, spol. s r.o. Praha v obecních pozemcích pp.č. 227, 2045/6, 2025/4 a 
2045/11 v k.ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Airweb, Pod Borem – optický kabel 
– část 1 – Masarykova a Koldinova“. 

 
21/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 

„Klatovy, Nádražní, stp.č. 1940 - kNN“ v obecních pozemcích pp.č. 1482/1, 1471/1, 
1471/5 a 1471/4 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského 
odboru MěÚ a TSMK a s podmínkou uložení další chráničky pro město 

b/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm, vč. 
příslušenství umožňující její budoucí vytýčení, do majetku města od společnosti 
ČEZ Distribuce a.s. v obecních pozemcích pp.č. 1482/1, 1471/1, 1471/5 a 1471/4 v 
k.ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Nádražní – stp.č. 1940 - kNN“. 

 
 22/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) 

na stavbu: „Veřejné osvětlení Klatovy, vnitrobloky Na Bělidle u čp. 429 a čp. 334“ 
na obecních pozemcích pp.č. 4406, 4407, 4409, 4408, 422/1 a 447 v k.ú. Klatovy 
dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ a TSMK. 

b/  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011  v platném znění 
k zásahu do „chráněné komunikace“ - chodníku v ulici Vrbova na pp.č. 422/1 v k.ú. 
Klatovy za účelem uložení kabelu veřejného osvětlení, s podmínkami 
hospodářského odboru MěÚ. 
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23/ Rada města souhlasila s umístěním stavby základnové stanice společnosti Vodafone 
CR a.s. na obecní pozemek pp.č. 3044/1 v k.ú. Klatovy dle předložené situace a 
s pronájmem části tohoto pozemku pro uvedený účel, na dobu určitou do 31. 12. 2024, 
za roční nájemné ve výši 200 Kč/m2 + inflace. 

 
24/ a/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene: 

- služebnosti chůze a jízdy  na pp.č. 2496/3 a 3439/3 v k.ú. Klatovy pro vlastníka 
pp.č. 2496/4 v k.ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným a Krajskou 
veterinární správou pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, Plzeň jako povinným, na dobu 
neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu 1 000 Kč celkem 
- služebnosti chůze a jízdy na pp.č. 2496/2 v k.ú. Klatovy pro vlastníka pp.č. 2496/4 
v k.ú. Klatovy, mezi městem Klatovy jako oprávněným a TB jako povinným, na 
dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu 1 000 Kč celkem, 

b/ Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen: 
- služebnosti chůze a jízdy na pp.č. 2496/4 v k.ú. Klatovy pro vlastníka pp.č. 2496/3 
a 3439/3 v k.ú. Klatovy mezi Krajskou veterinární správou pro Plzeňský kraj, 
Družstevní 13, Plzeň jako oprávněným a městem Klatovy jako povinným, na dobu 
neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu 1 000 Kč celkem, 
-  služebnosti chůze a jízdy na pp.č. 2496/4 v k.ú. Klatovy pro vlastníka pp.č. 2496/2 
v k.ú. Klatovy mezi TB jako oprávněným a městem Klatovy jako povinným, na 
dobu neurčitou, za jednorázovou finanční úhradu 1 000 Kč celkem. 

 
25/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemku ve vlastnictví Města 
Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav STL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy-Dvořákova“ – v pp. č. 
320/9 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 102 bm plynovodu ve stávající 
trase a cca 10bm nového plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH 
v platné výši ( v současné době za cca 9 650 Kč + DPH v platné výši). 

 
26/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ve prospěch firmy O2 Czech Republic a.s. v pp.č. 969/8 v kú Klatovy ve vlastnictví 
Města Klatovy pro umístění 1 ks metalického kabelu, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav pro akci „Klatovy, Domažlické předměstí RD p. B v 
rozsahu cca 33 bm metalického kabelu za jednorázovou úhradu určenou při 
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení služebnosti dle aktuálně platného ceníku + DPH 
v platné výši (v současné době za cca 6 600 Kč + DPH). 

 
27/ Rada města rozhodla o zrušení věcného břemene užívání k části pozemku k umístění 

a provozování stavby sjezdu k rodinnému domu v pp. č. 1221/4 v k. ú. Luby ve 
prospěch FN, Luby. 

 
28/ a/ Rada města revokovala svoje usnesení č. 313/13 bod 4 ze dne 8. 7. 2014 a souhlasila 

s realizací akce „Klatovy, Podhůrecká-NN“ v pp.č. v 1333, 1335/13, 4001/1  4001/3 
v k.ú. Klatovy v r. 2015 bez koordinace s dalšími správci sítí, opravou pouze části 
chodníku porušeného výkopem a povinností opravy chodníku v celé šíři na náklady 
ČEZ Distribuce a.s.   

b/ Rada města uložila HO organizovat další rekonstrukce chodníků a opravy sítí   
v r. 2020 a později. 
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29/  Rada města neschválila revokaci usnesení ze dne 12. 5. 2015 -  prodej obecního 
pozemku č. 3225/11 o výměře 443 m2 v k.ú. Klatovy. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
 
Bod č. 252/13 
Rada města schválila přijetí dotace z OPŽP a Smlouvu č. 14210583 o poskytnutí podpory 
na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“ v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 253/13 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Rekonstrukce hlavního 
schodiště do MěKS Klatovy“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Pavel Vlček 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Petra Rubášová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2015 od 09:45 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve   

složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Věra Schmidová     Karel Kotěšovec 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 7. 2015 od 14:15 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 
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6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 7. 7. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 254/13 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Prodloužení VO v Klatovech                 
a Štěpánovicích“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům k podání nabídky a ke 
splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     František Kocfelda 
Ing. Petra Bouřilová     Bc. Petra Rubášová  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2015 od 09:30 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Bc. Petra Rubášová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 7. 2015 od 14:00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                 
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 7. 7. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 255/13 
1/  Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MŠ/4/2015/Kč ze 

dne 12.1. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Klatovská stavební společnost 
s.r.o. Klatovy na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátova“.  Předmětem 
dodatku je změna seznamu subdodavatelů. Dodatek je předložen v seznamu smluv. 

 
2/  Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MŠ/5/2015/Kč ze 

dne 12.1. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Klatovská stavební společnost 
s.r.o. Klatovy na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova“. Předmětem 
dodatku je změna seznamu subdodavatelů. Dodatek je předložen v seznamu smluv. 

 
3/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MŠ/6/2015/Kč ze 

dne 12.1. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Klatovská stavební společnost 
s.r.o. Klatovy na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“. Předmětem 
dodatku je změna seznamu subdodavatelů. Dodatek je předložen v seznamu smluv. 

 
4/  Rada města uložila ORM uzavřít dodatky k uvedeným Smlouvám o dílo. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 256/13 
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 18/2015/Sl ze 

dne 23. 4. 2015 na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“ týkající 
se změny subdodavatelů a změny autorizované osoby na zakázce. 

 
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 257/13 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Klatovy čp. 63/I. – oprava 
WC ve 2. NP“ Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče ALFASTAV spol. s r.o., Sobětice 46, 339 01 Klatovy IČ: 18236651. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 334 800,00 Kč bez  
      DPH, 405 108,00 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 258/13  
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Akátova ul. – I. etapa – výměna 
vodovodu, opravy na kanalizaci“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Šumavské vodovody a kanalizace a.s., 
Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy, IČ: 25232100. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 496 702,17 Kč bez 
DPH, 4 231 009,63 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 259/13 
1/ Rada města u akce  „Sobětice – stavební úpravy vodojemu“ požádala o dodatečné 

informace dle diskuse a uložila ORM opětovně tuto věc předložit na jednání RM dne 
7.7.2015. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 260/13  
1/  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „RPS Pod Hůrkou 
– etapa jedna – 1. část“. Důvodem je skutečnost, že zadavatel neobdržel dotaci z 
Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora bydlení pro rok 2015“ na 
spolufinancování realizace. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová  
 
 
Bod č. 261/13 
1/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Střeziměř – tréninkové hřiště pro 

SDH – I. etapa“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 800 000 Kč. 
 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Karel Šleis, Štěpánovice 35, 339 01 

Klatovy, IČ: 61146501 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Střeziměř – tréninkové hřiště pro 
SDH – I. etapa“ z důvodu podání neplatné nabídky. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Střeziměř – tréninkové hřiště pro SDH – I. 
etapa“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Transmix beton, společnost s ručením 
omezeným, Dr. Sedláka 903, 339 01 Klatovy, IČ: 49790129. 

 
4/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 657 583,20 Kč bez 
DPH, 795 675,67 Kč vč. DPH, po schválení zařazení do rozpočtu města v ZM  
30. 6. 2015. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 262/13 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – VÝTAHY PETERSIK s.r.o., Na Březince 

930/6, 150 00 Praha 5, IČ: 25010549 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Kompletní výměna 
nákladního výtahu v Domově pro seniory, č.p. 816/III., Podhůrecká ul., Klatovy “ 
z důvodu porušení požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
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2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Kompletní výměna nákladního 
výtahu v Domově pro seniory, č.p. 816/III., Podhůrecká ul., Klatovy“. Rada města se 
ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, 
kterou je nabídka uchazeče OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 
42324254. 

 
3/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 680 000,00 Kč bez  
      DPH, 782 000,00 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č.  263/13 
1/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Dovybavení infrastruktury služeb 

cestovního ruchu Klatovy“ do rozpočtu města pro rok 2015, kapitoly hospodářského 
odboru s částkou 303 000 Kč. 

 
2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Dovybavení infrastruktury služeb 
cestovního ruchu Klatovy“ Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou 
je nabídka uchazeče Boxline  systém s.r.o., Ptašínského 306/3, 602 00 Brno, IČ: 
02504855. 

 
3/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou kupní smlouvu za cenu 236 543,73 Kč bez  
      DPH, 286 217,91 vč. DPH po schválení financování akce v ZM 30. 6. 2015.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 264/13 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací v Klatovech 2015 - II“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Silnice 
Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu5 824 500,85 Kč bez  
      DPH, 7 047 646,03 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 265/13 
Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2015 
nezávislým auditorem Ing. Ivanem Vičarem. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová  
Bod č. 266/13 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 8. 6. 2015. 
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Bod č. 267/13 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo zákon č. 137/2006 Sb., na akci „Rekonstrukce umýváren v MŠ 
Klatovy, Koldinova ul.“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Ing. Rostislav 
Palát, Gorkého 200, 339 01 Klatovy, IČ 655 76 705. 

 
2/ Rada města uložila ředitelce MŠ Studentská, Klatovy ukončit zadávací řízení a uzavřít 

s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 439 967 Kč bez DPH, 532 360 Kč vč. DPH. 
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

 
Bod č. 268/13 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo zákon č. 137/2006 Sb., na akci „Oprava 2 umýváren v MŠ 
Klatovy, Máchova ul.“ Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Malstav Dušan 
Malenka, Vrhaveč 90, 339 01 Klatovy IČ 10349103. 

 
2/ Rada města uložila ředitelce MŠ Studentská, Klatovy ukončit zadávací řízení a uzavřít 

s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 412 877 Kč bez DPH, 499 581 Kč vč. DPH. 
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 

Bod č. 269/13 
1/ Rada města doporučila ZM schválit zápůjčky z Fondu RB XLV. kolo dle předložené 

zprávy v celkové výši Kč 100 000 Kč. 
2/ Rada města uložila informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XLV. kolo 

zápůjček z Fondu RB po schválení ZM. 
3/  Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí zápůjček po schválení 

ZM.       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 270/13 
1/ Rada města schválila znění návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování zápůjček 

z Fondu RB – XLVI. kolo. 
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto 

zveřejnit v místním tisku. 
3/ Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů, 

shromáždění podkladů a svolání komise je za hospodářský odbor F. Kocfelda, za 
finanční odbor Ing. H. Chalupová. 

        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                 pí Ing. H. Chalupová  

Bod č. 271/13 
Rada města doporučila ZM uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Strážov pro výkon 
státní správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ustanovení § 53, odst. 1, zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
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Bod č. 272/13 
Rada města doporučila ZM schválit složení osadních výborů ve vyjmenovaných částech 
města a zvolit jejich předsedy dle předloženého seznamu.  
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
 
Bod č. 273/13 
Rada města Klatovy se na svém zasedání dne 16. 06. 2015 usnesla vydat na základě 
ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o 
lesním hospodářském plánování, v souladu s ust. § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení města Klatovy č. 1/2015 
ze dne 26. 05. 2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov platných na 
období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2026 pro zařizovací obvod "LHO Klatovy – Nýrsko 2" 
odvozený ze stávajícího zařizovacího obvodu "LHO Klatovy – Nýrsko 1" v územní 
působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy, na území obcí Klatovy / 
Klatovy, Kosmáčov, Luby, Sobětice u Klatov, Kydliny, Habartice u Obytců, Kal u Klatov, 
Kvaslice, Točník u Klatov, Dehtín, Otín u Točníku, Štěpánovice u Klatov, Vícenice u 
Klatov, Tupadly u Klatov, Tajanov u Tupadel, Křištín, Střeziměř /, Bezděkov / 
Bezděkov u Klatov, Koryta u Bezděkova /, Běšiny / Běšiny, Kozí, Úloh /, Bolešiny / 
Bolešiny, Slavošovice u Klatov, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Újezdec u Měcholup /, 
Čihaň / Čihaň, Plánička /, Dešenice / Dešenice, Matějovice u Dešenice, Milence, Žíznětice, 
Děpoltice, Oldřichovice u Děpoltic /, Dolany / Dolany u Klatov, Malechov, Svrčovec /, 
Hamry / Hamry na Šumavě, Zadní Chalupy /, Hnačov / Hnačov /, Chlistov / Chlistov /, 
Chudenín / Chudenín, Fleky, Hadrava, Hvězda u Chudenína, Liščí u Chudenína, Skelná 
Huť, Suchý Kámen, Svatá Kateřina u Chudenína, Uhliště /, Janovice nad Úhlavou / 
Janovice nad Úhlavou, Hvízdalka, Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou, Petrovice nad 
Úhlavou, Rohozno, Spůle, Veselí nad Úhlavou, Dubová Lhota, Dolní Lhota u Klatov, 
Vacovy /, Javor / Javor, Loučany /, Klenová / Klenová /, Lomec  / Lomec u 
Klatov, Novákovice /, Měčín / Nedanice, Nedaničky, Třebýcina /, Mochtín / Mochtín, 
Hoštice u Mochtína, Srbice u Mochtína, Těšetiny, Újezdec u Mochtína, Kocourov, Bystré u 
Klatov, Lhůta u Klatov /, Myslovice / Myslovice /, Nýrsko / Nýrsko, Blata, Hodousice, 
Stará Lhota, Bystřice nad Úhlavou, Starý Láz, Zelená Lhota /, Ostřetice  / Ostřetice /, 
Obytce / Obytce /, Plánice / Plánice, Zbyslav u Klatov, Křížovice u Čihaně, Vracov u 
Čihaně, Zdebořice /, Předslav / Předslav, Makov u Předslavi, Měcholupy u Předslavi, 
Petrovičky u Předslavi, Třebíšov /, Strážov / Strážov na Šumavě, České Hamry, Krotějov, 
Lehom, Opálka, Lukavice u Strážova, Rovná, Záhorčice na Šumavě /, Švihov / Kokšín, 
Vosí /, Týnec / Týnec u Janovic nad Úhlavou, Horní Lhota u Klatov /, Vrhaveč / Vrhaveč u 
Klatov, Malá Víska u Klatov, Neznašovy, Radinovy /, Zavlekov / Skránčice, Vlčnov u 
Zavlekova /, Železná Ruda / Hojsova Stráž / a pro zařizovací obvod "LHO Klatovy – NPŠ 
Železná Ruda 2" odvozený ze stávajícího zařizovacího obvodu "LHO Klatovy – NPŠ 
Železná Ruda 1" v územní působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy, na 
území obcí Čachrov / Javorná na Šumavě (část), Javorná u Polomu, Zhůří / a Železná 
Ruda / Debrník u Železné Rudy (část), Pancíř (část), Železná Ruda (část) /. 
       Zodpovídá: p. Ing. J. Mára 
Bod č. 274/13 
Rada města schválila Klubu Českých turistů poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého 
fondu města na pořádání turistického pochodu Klatovský karafiát na r.  2016 - 25 000 Kč a 
na r. 2017 – 25 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
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Bod č. 275/13 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc květen 2015. 
 
Bod č. 276/13 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org. (dárce). 
Předmět smlouvy: pp. č. 265/7, 265/8, 305/47, 305/48 v k.ú. Sobětice u Klatov – poř. č. 
156. 
 
Rámcová smlouva o zprostředkování mezi městem Klatovy, zastoupeným místostarostou 
města Ing. Václavem Chroustem (objednatel) a Edenred CZ s.r.o., Praha 1 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí zboží/služeb držitelům poukázek Ticket Compliments 
Dárkový, Ticket Multi, Ticket Sport&Kultura, které obdrželi jako zaměstnanecký bendit – 
poř. č. 157. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a EV, Podlesí, Zákupy (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 158. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a JT, Obytce (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 159. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a DK, Nádražní, Nová Role (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 160. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MJ, Kolinec (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 161. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a JP, K Letišti, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 162. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a HK, Lesní, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 163. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a OK, Adamov, Rudolfov (nájemce). 
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Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 164. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a JŠ, Hnačov, Plánice (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 165. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a IB, Petrův Dvůr, Netolice (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 166. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a HL, Mixova, Příbram (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 167. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MASO WEST s.r.o., Praha 5 (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 168. 
 
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a PŠ, Čechova, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (10.7.2015 - 
12.7.2015) – poř. č. 169. 
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s., 
Praha 4 (banka). 
Změna: Příloha č. 1, odst. E Investiční strategie - změna srovnávacího etalonu – poř. č. 170. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a DiS. Petrem Kourou, Dobrovského 19, Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: koordinátor BOZP - „Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátová“ – 
poř. č. 171. 
 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a DiS. Petrem Kourou, Dobrovského 19, Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: koordinátor BOZP - „Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova“ – 
poř. č. 172. 
 
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(investor) a DiS. Petrem Kourou, Dobrovského 19, Plzeň (koordinátor). 
Předmět smlouvy: koordinátor BOZP - „Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“ – 
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poř. č. 173. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a EB, Národních mučedníků, Klatovy (darující) a Klatovskou 
stavební kanceláří s.r.o., Praha (vedlejší účastník). 
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl na infrastruktuře (kanalizace, veřejné komunikace, 
chodníky, parkovací stání, sadové úpravy) vybudované v rámci akce „24 bytových 
jednotek, Plánické předměstí Klatovy - II. etapa“ – poř. č. 174. 
 
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (obdarovaný) a EB, Národních mučedníků 141, Klatovy (darující). 
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl na pozemcích 3179/98, 3179/102, 3179/106, 
3179/107, 3179/108, 3179/109, 3179/110, 3179/111 v k.ú. Klatovy – poř. č. 175. 
 
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Radkou Matouškovou, Žalanského 273/10, 
Praha 17 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Revitalizace zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“ – 
poř. č. 176. 
 
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (příkazce) a Allowance s.r.o., Praha 4 (příkazník). 
Předmět smlouvy: zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt „Rekonstrukce SCZT města Klatovy - II. etapa“ – 
poř. č. 177. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a MB, Štěpánovice a IL, Kollárova, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 450/6 v k.ú. Štěpánovice u Klatov – poř. č. 178. 
 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STAVnext stavby - Jan Suchý, Plzeň (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Oprava komínových těles čp. 59/I, Klatovy“. 
Změna: posunutí termínu opravy - nový termín do 15.7.2015 (původní termín do 31.5.2015) 
– poř. č. 179. 
 
 
 
Dodatek ke smlouvě o investičním účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. (banka). 
Změna: změna roční úrokové sazby - 0,05% p.a – poř. č. 180. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. (banka). 
Změna: změna roční úrokové sazby dle ceníku České spořitelny, a.s. - účet v CZK – poř. č. 
181. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. (banka). 
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Změna: změna roční úrokové sazby dle ceníku České spořitelny, a.s. - účet v EUR – poř. č. 
182. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o účtu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Českou spořitelnou, a.s. (banka). 
Změna: změna roční úrokové sazby dle ceníku České spořitelny, a.s. - účet v CZK – poř. č. 
183. 
 
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(pořadatel) a Tanečním orchestrem Miroslava Novotného, Plzeň (orchestr). 
Předmět smlouvy: hudební produkce na Plese města Klatov dne 13.2.2016 – poř. č. 184. 
 
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Cimbálovou muzikou, Mgr. Petr Zetek, Vidčice 
509 (hudebník). 
Předmět smlouvy: hudební produkce na Plese města Klatov dne 13.2.2016 – poř. č. 185. 
 
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jakubem Divišem, Tyršova 56, Klatovy 
(dodavatel). 
Předmět smlouvy: diskotéka v kavárně KD - Ples města Klatov dne 13.2.2016 – poř. č. 186. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 5/2015) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou 
Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Bc. PZ, Masarykova, Klatovy (nájemce). 
Předmět nájmu: budova bez čp. na p.č. st. 4259 - ul. Plzeňská, Klatovy. 
Účel nájmu: veřejné WC a WC pro návštěvníky rychlého občerstvení – poř. č. 187. 
Smlouva o výpůjčce (č. PASK 1/2015) mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, 
přísp. org., Kamenický Šenov (půjčitel). 
Předmět smlouvy: předměty pro výstavu „Letní hosté ze severu“ ve výstavních prostorách  
a v zahradě Pavilonu skla Klatovy v době od 27.6. do 24.9.2015 – poř. č. 188. 
 
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a  GASSPO spol. s r.o., Klatovy 
(zhotovitel). 
 
 
Předmět smlouvy: rekonstrukce plynovodů v ul. Měchurova - finanční účast zhotovitele na 
stavebních a montážních pracích na obnově části vozovky a chodníků dotčených výkopy při 
rekonstrukci plynovodu – poř. č. 189. 
 
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a STREICHER spol. s r.o., Štěnovice 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: rekonstrukce plynovodů v ul. Akátová - finanční účast zhotovitele na 
stavebních a montážních pracích na obnově části vozovky a chodníků dotčených výkopy při 
rekonstrukci plynovodu – poř. č. 190. 
 
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2015 0018 mezi 



17 
 

městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a O2 
Czech Republic a.s., Praha 4 (vlastník sítě). 
Předmět smlouvy: překládka sítě elektronických komunikací - „VPI Točník u Klatovy, 
SO402“ – poř. č. 191. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, 
České Budějovice (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: „Výstavba místní komunikace v ul. Za Čedíkem, Hálkova ul. a 
propojovací komunikace K1“. 
Změna: úprava článku IX odst. 4 - porušení rozpočtové kázně - uložení tzv. sníženého 
odvodu – poř. č. 192. 
 
Smlouva č. 14210583 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce podpory) a Státním fondem životního 
prostředí ČR (fond). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“ – poř. č. 193. 
 
Smlouva o obstarání díla mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5. 
Předmět smlouvy: dětské hřiště – poř. č. 194. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601, přísp. 
org., zastoupenou ředitelkou Mgr. Jitkou Luňákovou (objednatel) a Klatovskou stavební 
společností s.r.o., Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátová“. 
Změna: příloha č. 1 - závazný seznam subdodavatelů – poř. č. 195. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601, přísp. 
org., zastoupenou ředitelkou Mgr. Jitkou Luňákovou (objednatel) a Klatovskou stavební 
společností s.r.o., Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova“. 
Změna: příloha č. 1 - závazný seznam subdodavatelů – poř. č. 196. 
 
 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601, přísp. 
org., zastoupenou ředitelkou Mgr. Jitkou Luňákovou (objednatel) a Klatovskou stavební 
společností s.r.o., Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“. 
Změna: příloha č. 1 - závazný seznam subdodavatelů – poř. č. 197. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Petr Vykrut - ZAHRADNÍ SLUŽBY, Ostrava 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy - I. etapa“. 
Změna: transformace zhotovitele z fyzické osoby na právnickou osobu – poř. č. 198. 
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a manž. R a MK, Zahradní, Klatovy (kupující).  
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/162 v k.ú. Klatovy – poř. č. 199. 
 
Kupní smlouva se zřízením věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a vlastníky bytových jednotek v domě čp. 
375-376, Klatovy IV (kupující). 
Předmět smlouvy: stp.č. 3771/4 v k.ú. Klatovy a věcné břemeno - služebnost stezky a cesty 
– poř. č. 200. 
 
Smlouva o výpůjčce se zřízením předkupního práva mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Společenstvím domu čp. 375-376/IV, 
U Vodojemu, Klatovy (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 3776/13 v k.ú. Klatovy - zahrada u bytového domu čp. 375-376/IV 
v Klatovech – poř. č. 201. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
Elektromontáže Touš s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 1927/32 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy - 30 bm kabelového vedení VN (průmyslová zóna) – poř. č. 202. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
Elektromontáže Touš s.r.o. (oprávněný). 
 
Předmět smlouvy: pp.č. 227, 229 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy - 4 x 17 bm kabelového vedení NN a kabelová skříň (Dukelská ul. - 
přemístění pilíře) – poř. č. 203. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 1465/2, 1465/25, 1465/26, 1465/28, 1465/30, 1465/31, 1465/32 
v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - 86 x 2 bm 
kabelového vedení NN (ul. Čechova - STAFIN) – poř. č. 204. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný). 
Předmět smlouvy: pp.č. 814, 846 v k.ú. Štěpánovice u Klatov - zřízení umístění a 
provozování zařízení distribuční soustavy - 2 x 16 m kabelového vedení VN a NN – poř. č. 
205. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
zastoupenou ŠINDY a.s., Dolní Břežany (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení - „11010-022423_T-Mob_lokální_Klatovy_2. trasa_OK“ – poř. č. 206. 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a O2 Czech Republic a.s. zastoupenou 
ŠINDY a.s., Dolní Břežany (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 969/8 v k.ú. Klatovy - demontáž nadzemního vedení a nahrazení 
podzemním vedením – poř. č. 207. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a O2 Czech Republic a.s.  
zastoupenou ŠINDY a.s., Dolní Břežany (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního 
vedení - „11010-051356 TM_BTA_Klatovy_KTYNE_OK“ – poř. č. 208. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo technik, 
s.r.o., Plzeň (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3587/1 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy - „Klatovy, Plzeňská, Hošek - kNN“ – poř. č. 209. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, 
s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Reko MS Klatovy - Dvořákova“ – poř. č. 210. 
 
Smlouva č. 10/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a Věrou Kučerovou, Tajanov 12, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 374/1 v k.ú. Tajanov u Tupadel - nová 
kanalizační přípojka – poř. č. 211. 
 
Smlouva č. 11/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a SEG s.r.o., Plzeň (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 1333, 1335/13, 4001/3 v k.ú. Klatovy - ul. 
Harantova, Podhůrecká - výměna kabelového vedení NN – poř. č. 212. 
Smlouva č. 12/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a PB, Točník, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 37/3 v k.ú. Točník u Klatov - výměna 
kanalizační přípojky – poř. č. 213. 
 
Smlouva č. 13/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3822/3, 3822/2 v k.ú. Klatovy - místní 
komunikace v Čínově - 1ks vodovodní přípojka a 4 ks kanalizačních přípojek – poř. č. 214. 
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Smlouva č. 14/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků)  
a FT, Štěpánovice., Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do 
pozemků ve vlastnictví města Klatovy - pp.č. 428/9, 588 v k.ú. Štěpánovice u Klatov - nová 
vodovodní přípojka – poř. č. 215. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření smlouvy kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a STAFIN a.s., Plzeň 
(budoucí kupující). 
Změna: čl. III odst. 1 až 4 se nahrazuje novým zněním – poř. č. 216. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a SMP CZ, a.s., Praha 8 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Plánická“. 
Změna: změna autorizované osoby v oboru pozemní stavby, která je pověřena vedením 
realizace stavby - Ing. Mstislav Maťocha. Souhlas objednatele se záměnou a doplněním 
subdodavatelů – poř. č. 217.  
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (prodávající) a Ing. ZB, Alešova, Klatovy (kupující). 
Předmět smlouvy: pp.č. 139/13 v k.ú. Točník – poř. č. 218. 
 
Bod č. 277/13      
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne  2. 1. 2005 mezi 
městem Klatovy jako půjčitelem a Mateřskou školou Klatovy, Studentsk8 601, jako 
vypůjčitelem. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                pí Mgr. R. Šustrová 
Bod č. 278/13 
Rada města schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše 
v Klatovech, jejímž předmětem je dlouhodobá výpůjčka sochy sv. Václava ve vlastnictví 
Plzeňského kraje a současně uzavření Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě mezi městem 
Klatovy a Českou pojišťovnou, a.s. jejímž předmětem je pojištění sochy sv. Václava. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                          pí Ing. J. Adámková 
Bod č. 279/13 
Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 430/10, 
Vaňkova 430/II, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 280/13 
Rada města schválila změnu nabízené prodejní ceny bytové jednotky č. 490/10, Pod Hůrkou 
490/III, ve výši 570 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 281/13 
Rada města schválila čerpání IF TSMK na nákup sklápěcího dodávkového automobilu pro 
údržbu veřejné zeleně max. ve výši 600 tis. Kč bez DPH. 
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       Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
Bod č. 282/13 
1/ Rada města schválila čerpání fondu investic Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 

v plné výši u zateplovaných MŠ v členění dle jednotlivých mateřských škol.  
 
2/ Rada města schválila MŠ Klatovy, Studentská 601 přesun částky 1.350 tis. Kč 

z provozního příspěvku zřizovatele do fondu investic a jeho současné čerpání v plné 
výši na rekonstrukci dětských umýváren a WC v MŠ Koldinova a MŠ Podhůrecká.  

Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková 
 
Bod č. 283/13 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Odpadového hospodářství 
Klatovy s.r.o. a Lesy města Klatov s.r.o.  
 
Bod č. 284/13 
Rada města uložila HO upravit systém parkování na parkánech. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda  
Bod č. 285/13 
Rada města schválila uzavření smlouvy č. 1/HO/2015 o pronájmu sloupů veřejného 
osvětlení pro komerční využití a spolupráci smluvních stran při propagaci krátkodobých 
akcí na území města s firmou REKAP Ing. Vladimír Vácha, Klatovy na dobu určitou  
2 let s účinností od 10. 6. 2015 do 10. 6. 2017. 
        Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 286/13 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2015 
upravené dle diskuse. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                            p. Ing. V. Chroust 

 
 
 
Bod č. 287/13 
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Středisku výchovné péče pracoviště Domažlice 
na uskutečnění víkendových a zážitkových akcí pro klienty SVP pro rok 2015 ve výši 4 000 
Kč z kapitoly 8 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jeho poskytnutí. 
       Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 288/13 
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku Diakonie, středisku Rané péče, Praha 
– Stodůlky pro výkon terénní sociální služby pro rok 2015 ve výši 6 000 Kč z rozpočtu 
kapitoly 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a současně uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o jeho poskytnutí. 
       Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 
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Bod č. 289/13 
Rada města projednala zápis č. 5/15 z jednání bytové komise ze dne 20. 5. 2015 a 
k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.5,kat. A, 0+1 s příslušenstvím, 

na adrese Klatovy, Masarykova 391/III s pí VV, bytem nám. Míru Klatovy, 
na dobu určitou 6 měsíců a prominutí úhrady finančního vyrovnání, 

k bodu 2.1.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská  
s pí IP na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Pražská 
s p. PH na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 
Palackého s pí HH na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.4.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, 
Koldinova s pí MZ na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, 
Plzeňská s pí SJ st. na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.6 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Hálkova 
s p. LM na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.7 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, 
Divadelní s pí JR na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.8. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, 
Plánická s pí MP a s p. RP na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.9. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, 
Niederleho  s pí ST na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.10 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Pod 
Hůrkou s pí BJ na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 2.11. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická 
s pí MM na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 2.12.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, 
Palackého s p. JJ na dobu určitou 2 měsíců, 

k bodu 2.13. neschválila prodloužení nájmu bytu č. 8 na adrese Klatovy, Niederleho s pí 
MF, 

 
 
k bodu 2.14. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 

Rybníčky s pí MŠ a p. RŠ na dobu určitou na 6 měsíců, 
k bodu 2.15.  vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

PA, Klatovy  
VJ, Klatovy  
OL, Klatovy  
ŠV, Klatovy  

k bodu 3.1. schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní Klatovy na dobu  
určitou 3 měsíce u ubytovací  jednotky č. 19, uživatel DI,  

k bodu 3.2. schválila uzavření smlouvy o ubytování  k ubytovací jednotce č. 37, na 
adrese Klatovy, Zahradní, s p. JŠ na dobu určitou 1 měsíc, 

k bodu 4  schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní Klatovy na dobu 
určitou 3 měsíce u ubytovací jednotky č. 29 o velikosti 1+KK 
s příslušenstvím s pí HR,    

k bodu 5.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1, kat. A, 0+1  s příslušenstvím, 
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na adrese Klatovy, Masarykova s p. AN, bytem Mrklov, Benecko, na dobu 
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy  
o finančním vyrovnání na částku Kč 40 000 Kč, 

k bodu 6.1.    schválila sloučení bytu č. 10 a 11 na adrese Niederleho, Klatovy  
a uzavření nájemní smlouvy s pí ZČ a p. MČ na dobu určitou do 31. 7. 2016, 

k bodu 6.2. zamítla žádost o přihlášení p. ZJ do ubytovací jednotky č. 9  
a rozhodla o neprodloužení smlouvy o ubytování s pí KG, Zahradní, 

k bodu 6.3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy, 
Niederleho s p. JB na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 6.4. rozhodla o prominutí úroku z prodlení ve výši 589 Kč plynoucího z dlužného 
nájemného za byt č. 5, Koldinova, 

k bodu 6.5.  schválila změnu živnostenského oprávnění pro město Klatovy spočívající v 
rozšíření živnosti ohlašovací volné o obor ubytovací služby na provozovně 
Zahradní 743/III a uložila podat v tomto smyslu žádost, 

k bodu 6.6. doporučila ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu a prodat 
dům čp 346/IV, Šmeralova ul. i když zájem o koupi projeví méně než 60% 
zájemců, 

k bodu 7 schválila podnájem k bytu č. 30 na adrese Klatovy, Plánická 125/V pro  
pí MM a její dceru N, na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 290/13 
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 25. 5. 2015  
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 11  a/ schválila uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp.  

122/I, Václavská ul., s pí RV na dobu určitou 6 měsíců, vč. rozšíření 
pronajímaného nebytového prostoru o navazující volný prostor,  

b/ schválila žádost pí RV o prominutí úroku z prodlení 
z titulu neuhrazeného nájemného nebytového prostoru, 

c/ schválila prominutí smluvní pokuty z titulu neuhrazeného nájemného 
nebytového prostoru pí RV, 

k bodu 12  vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru v čp. 63/I 
s pí OJ a schválila využití tohoto nebytového prostoru pro potřeby městské 
policie, 

k bodu 13  a/ ponechat podmínky pronájmu nebytového prostoru ve stávající podobě, 
b/ uložila SNK předložit vyhodnocení plateb nebytových prostor v listopadu 
    r. 2015  

k bodu 1     schválila uzavření nové nájemní smlouvy s paní THT na nebytový prostor 
v čp.  421/II, Koldinova ul., která jej bude využívat jako prodejnu oblečení a 
hraček, nikoliv prodej potravinářského zboží a nápojů. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 291/13 
Rada města vzala na vědomí program zasedání ZM konané dne 30. 6. 2015.    
 
Bod č. 292/13 
Rada města vzala na vědomí dopis společnosti Bonver Win a.s. Ostrava a trvá na svém 
stanovisku, odmítající hazard na území města Klatov v souladu s přijatou vyhláškou  
č. 1/2012. 
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Bod č. 293/13 
Rada města schválila zahraniční cestu do Poligny v termínu od 19. 6. – 22. 6. 2015 ve 
složení: Mgr. R. Salvetr, Ing. V. Chroust, Ing. M. Kříž, MUDr. M. Janek, J. Tománek, 
Ing. J. Vrána, Mgr. I. Macháčková. 
 
Bod č. 294/13  
Rada města schválila předložený návrh odměn ředitelům ZŠ a MŠ a uložila vedoucí 
OŠKCR zaslat na jednotlivá zařízení sdělení o výši odměn. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 295/13 
Rada města schválila vyplacení odměn ředitelům řízených organizací dle předloženého návrhu. 
 
 
Bod č. 296/13 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 297/14 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
 
Bod č. 298/14 
1/  Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu určenou při 
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH v platné výši pro 
následující akce: 
a/  k.ú. Štěpánovice u Klatov - Štěpánovice, č.p. 27, KT-vNN 

pp.č. 450/1 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 45 nadzemního vedení NN a 
umístění 1 ks sloupu (dle současně platného ceníku za cca 9 500  Kč + DPH v platné 
výši) 

b/ k.ú. Sobětice u Klatov – Sobětice, KT, přepojení – kNN 
pp.č. 44/4, 45/3, 55/13, 265/3 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 157 bm 
zemního kabelu NN (dle současně platného ceníku za cca 31 400 Kč + DPH v platné 
výši) 

c/  k.ú  Klatovy – Klatovy, Plzeňská, pp.č. 2093/5 - kNN 
pp.č. 3597/1 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 2x14 bm zemního kabelu 
NN (dle současně platného ceníku za cca 5 600 Kč + DPH v platné výši) 

d/ k.ú. Luby – Klatovy, Luby p.č. 910/1 - kNN 
pp.č. 821, 873/2, 909, 911/4 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 38 bm 
zemního kabelu NN (dle současně platného ceníku za cca 7 600 Kč + DPH v platné 
výši) 

 
2/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění a 

souhlasila s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na pp.č. 3952 
(chodník v ul. Masarykova před stp.č. 1216) v souvislosti s opravou domu na stp.č. 
1216 (statické zajištění základů, odvlhčení zdiva) dle podmínek hospodářského odboru 
MěÚ. 

 
3/ Rada města rozhodla o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi městem Klatovy jako povinným, firmou Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako investorem pro 
akci „I/27 Dehtín-podjezd pod tratí; SO 401 přeložka kabelů-Telefónica Czech 
Republic“ do 31. 12. 2015. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

USNESENÍ č. 14 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. 7.  2015 
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Bod č. 299/14 
Rada města schválila přistoupení města Klatov do projektu Digitální technická mapa 
Plzeňského kraje a uložila starostovi podepsat Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci 
a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 300/14 
1/  Rada města rozhodla o přijetí dotace ve výši 515 000 Kč od Plzeňského kraje, 

programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském 
kraji 2015“ na akci: „Metropolitní síť Klatovy – IV. etapa“. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města uzavřít Smlouvu č. 5/2015 o poskytnutí účelové 

dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních 
sítí v Plzeňském kraji 2015“ v předloženém znění. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 301/14 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2015/Sl ze 

dne 25. 5. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SunnyMont, s.r.o. Hostomice 
na akci: „Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky“. 
Předmětem dodatku je rozšíření seznamu subdodavatelů. 

 
2/  Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 302/14 
1/  Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/32/2015/Vl 

ze dne 24. 6. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s. Klatovy na akci: „Klatovy, Akátová ul. - I. etapa - výměna vodovodu, 
oprava na kanalizaci“. 
Předmětem dodatku je rozšíření seznamu subdodavatelů.  

 
2/  Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 303/14 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Sobětice – stavební úpravy 
vodojemu“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o 
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče K&K Technology a.s., 
Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, IČ 64833186. 

 
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným    
      způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 846 000 Kč bez  
      DPH, 2 233 660 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 304/14 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Silnice Horšovský Týn a.s., Nad 

Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 45359164 z účasti v zadávacím řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Točník – 
chodník u silnice III/11766“ z důvodu porušení zadávacích podmínek. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Točník – chodník 

       u silnice III/11766“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise 
       a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Silnice Klatovy 

a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307. 
 

3/   Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
       a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 11 791 611,81 Kč bez DPH, 
   14 267 850,31 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 305/14 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Prodloužení VO v Klatovech a Štěpánovicích“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče – Zbyněk Toman – Elmontop, 
Štěpánovice 53, 339 01 Klatovy, IČ: 10348239. 

 
2/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 696 899,81 Kč bez 
DPH, 843 248,77 Kč vč. DPH.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 306/14   
1/  Rada města schválila plán jmenovitých oprav pozemních komunikací na rok 2015 –  

III. část. 
 
2/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2015 - III“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce, 
internetových stránkách a profilu zadavatele. 

 
3/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
 
4/  Rada města schválila text kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
     
5/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 
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Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     František Kocfelda  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 8. 2015 od 10:00 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 
 

6/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 
složení: 
Členové                                                                      Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová  
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
František Kocfelda     Bc. Luboš Broukal 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 5. 8. 2015 od 14:00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 8. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
  
Bod č. 307/14 
Rada města schválila Nařízení města Klatov č. 2/2015, kterým se nahrazuje Nařízení města 
Klatov č. 1/2008 o stání silničních motorových vozidel (ve znění Nařízení města Klatov  
č. 2/2008, č. 2/2010 a č. 3/2011). 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 308/14 
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Rekonstrukce hlavního schodiště do MěKS 
Klatovy“. 

 
2/ Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy INVEST TEL, s.r.o., Průmyslová 824, 
339 01 Klatovy, IČ: 49193503. 

 
3/  Rada města uložila ředitelce MěKS ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 996 167,03 Kč bez 
DPH, 1 205 362,11 Kč vč. DPH.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 309/14 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 
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dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Nákup drtiče odpadů města Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových 
stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 8. 2015 od 10.15 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města  jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení : 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová  
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Vladimír Král, Ph.D.    Ing. Věra Rozsypalová 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 5. 8. 2015 od 14:15 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 8. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 310/14 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Vůz na svoz domovního odpadu“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky 
a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a 
profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
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3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
 
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 8. 2015 od 10:30 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

 
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová  
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Vladimír Král, Ph.D.    Ing. Věra Rozsypalová 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 5. 8. 2015 od 14:30 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 8. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 311/14 
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Vůz na svoz velkoobjemového odpadu – nosič kontejnerů“ formou písemné výzvy 

   zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, 
internetových stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena. 
 
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
 
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
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Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

      
 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 8. 2015 od 10:45 hodin 
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

 
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                            Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                            Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      Mgr. Věra Tomaierová  
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                                 Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Vladimír Král, Ph.D.    Ing. Věra Rozsypalová 

 
 

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 5. 8. 2015 od 14:45 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 8. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 312/14 
Rada města projednala zápis z jednání majetkové komise ze dne 29. 6. 2015 a přijala tyto 
závěry: 
k bodu 3 -  schválila odstranění laviček v Masarykově ulici u domů čp. 442 - 443 Klatovy III,  
ostatní body zápisu vzala na vědomí. 
       Zodpovídá: p. P. Pošefka 
 
Bod č. 313/14 
Rada města schválila Plán Fondu dešťové kanalizace pro rok 2015. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
                          p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 314/14 
Rada města projednala zápis č. 6/15 z jednání bytové komise ze dne 17. 6. 2015 a 
k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, 

Koldinova s p. VJ a pí JV na dobu určitou 1 rok, 
 
k bodu 1.2    schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, 

Suvorovova  s pí IP na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou úhrady dluhu 
na nájemném do posledního dne nájemního vztahu.   
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k bodu 1.3 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, 
Plzeňská s pí SJ na dobu určitou 1 rok, 

 
 
k bodu 1.4 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, 

Divadelní  s pí IF na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou úhrady dluhu na 
nájemném do posledního dne nájemního vztahu, 

k bodu 1.5 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, 
Niederleho s p. MP na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou úhrady dluhu 
na nájemném do posledního dne nájemního vztahu, 

k bodu 1.6 vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  
ZV, Klatovy, 
FV, Klatovy, 

k bodu 2.1.   schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní, 
ubytovací jednotka č. 2, s p. MM o 3 měsíce,  

k bodu 2.2 neschválila prodloužení ubytovací smlouvy k ubytovací jednotce č. 35, 
adrese Klatovy, Zahradní s pí ZH na dobu určitou, 

k bodu 2.3 schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37, na 
adrese Klatovy, Zahradní, s p. JŠ na dobu určitou  
3 měsíce pod podmínkou úhrady veškerého dluhu na poplatku za ubytování a 
úroku z prodlení do 30. 9. 2015, 

k bodu 2.4  schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8, na 
adrese Klatovy, Zahradní, s pí JK o 3 měsíce, 

k bodu 2.5  schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 26, na 
adrese Klatovy, Zahradní, s pí PH o 3 měsíce pod podmínkou uzavření 
splátkového kalendáře, 

k bodu 3 schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní Klatovy na dobu určitou 
3 měsíce na ubytovací jednotku č. 15 o velikosti 2+KK s příslušenstvím – s 
IF, 

k bodu 4.1 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Plánická, s p. FP, bytem Koldinova,  Klatovy, na dobu určitou 1 
rok, 

k bodu 4.2 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Plánická, s p. TJ, bytem Suvorovova, Klatovy IV, na dobu určitou 1 
rok, 

k bodu 4.3 uložila SNK a bytové komisi najít vhodného nájemce a opětovně předložit 
k projednání RM,  

k bodu 4.4  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Gorkého, s pí PT, na dobu určitou 1 rok,  

k bodu 4.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Palackého, s pí TM, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.6 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 205, kat. A, 0+1  
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká  s p. MB, bytem Klatovy, na 
dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na 
částku Kč 50.000,-, 

k bodu 4.7  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 415, kat. A, 0+1  
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. MF, bytem Loučim, 
Kdyně, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku 50 000 Kč, 

k bodu 5.1.   schválila podnájem bytu č. 18 na adrese Klatovy, Plánická pro pí JH a její 
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dceru P na dobu určitou od 1.7.2015 do 30.6.2016, 
 
 
k bodu 6.1  neschválila společný nájem bytu č. 5, Suvorovova  pro pí MT a LT, 
k bodu 7.1 schválila prominutí úroku z prodlení plynoucího z dlužného nájemného bytu 

č. 12, Jiráskova paní MH ve výši 7 399 Kč.  
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 
Bod č. 315/14 
1/ Rada města neschválila udělování plošného souhlasu k vyplácení dávek na doplatek na 

bydlení. 
2/ Rada města rozhodla o tom, že žádosti budou posuzovány individuálně dle 
  stanovených kritérií a uložila OSVZ tato kritéria předložit RM dne 18. 8. 2015. 

Rada města doporučila, aby při jejich tvorbě byl kladen důraz na dlouhodobý pobyt 
v Klatovech, bezdlužnost, beztrestnost, pracovní poměr, atd. 

3/  Rada města rozhodla o tom, že veškerou agendu bude zajišťovat OSVZ. 
4/ Rada města udělila u žadatelů předložených dle seznamu souhlas s vyplacením dávky 

doplatku na bydlení do 31. 8. 2015.   
        Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 316/14 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
29. 6. 2015 a přijala následující závěry: 
1/  Policejní sportovní klub Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků – schválila 

vyplacení dotace ve výši 10 000 Kč, 
2/ Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na zajištění II. ligy žen – cestovné, 

materiál, nájemné) – schválila vyplacení dotace ve výši 15 000 Kč,   
3/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů „Pohár města 

Klatov 2015“ – schválila vyplacení dotace ve výši 3 000 Kč, 
4/ Osadní výbor Luby, žádost o dotaci na zajištění srazu lubáků – schválila vyplacení 

dotace ve výši 10 000 Kč, 
5/ ELEKTRO KT GROUP s.r.o., žádost o dotaci na koncert na podporu dětí 

z „Klokánků“ – RM rozhodla o doplnění informací dle diskuse, 
6/  Myslivecké sdružení Habartice – Kvaslice, žádost o dotaci na Pochod pohádkovým 

lesem – schválila vyplacení dotace ve výši 1 000 Kč, 
7/ Klub česko-ruské společnosti v Klatovech, žádost o dotaci na výměnný letní jazykový 

tábor 2015-2016 1. Část – schválila vyplacení dotace ve výši 30 000 Kč. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi 
příslušné smlouvy. 
         Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 317/14 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne 
29. 6. 2015. 
 
Bod č. 318/14 
1/ Rada města uložila právničce a jednatelům SNK s.r.o., OHK s.r.o. a Lesy města Klatov 

s.r.o. předložit radě města jako valné hromadě návrh smlouvy o výkonu funkce 
jednatele v uvedených společnostech zároveň se zrušením pozice ředitele. 
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2/ Rada města uložila právničce a jednatelům SNK s.r.o., OHK s.r.o. a Lesy města Klatov 
s.r.o. předložit radě města jako valné hromadě návrh vnitřních předpisů uvedených 
s.r.o. upravených v souvislosti se zrušením pozice ředitele.  

       Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
                jednatel SNK s.r.o. 
                jednatel OHK s.r.o. 
                jednatel Lesy města Klatov s.r.o.

  
 
Bod č. 319/14 
Rada města schválila umístění sochy „Vzdor násilí“ dle zpracovaného návrhu architekta 
MgA. Ondřeje Císlera, PhD. A cenové kalkulace v Masarykově ulici v Klatovech  
a instalací pověřila Technické služby města Klatovy. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
Bod č. 320/14 
1/ Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o/ zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích v platném znění schválila změnu Čl. 13 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Klatovech. Ostatní články a přílohy zůstávají beze změny. 

2/ Rada města rozhodla o hodnocení vedoucích odborů MěÚ pro r. 2015 v následujícím 
pořadí: září 2015 ŽO, OVV 

   říjen 2015 FO, HO 
   listopad 2015 OŽP, OD 
        Zodpovídá: vedoucí odborů 
 
Bod č. 321/14 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc červen 2015. 
 
Bod č. 322/14 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Mgr. Stanislavem Juríkem, Rabštejnská 55, 
Plzeň (moderátor). 
Předmět smlouvy: moderování Plesu města Klatov dne 13. 2. 2016 – poř. č. 219. 
 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Agenturou Nordproduction, Chomutov (umělec). 
Předmět smlouvy: vystoupení Heidi Janků na Plese města Klatov 13. 2. 2016  – poř. č. 220. 
 
Dohoda o narovnání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (objednatel) a Atelier 25, s.r.o., Praha 4 (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: PASK Klatovy - chyba ve výkazu výměr - – poř. č. 221. 
 
Vzorové smlouvy používané odborem rozvoje města: 
• smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi  
• smlouva o budoucí smlouvě směnné 
• směnná smlouva 
• smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
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• smlouva o zřízení věcného břemene 
• smlouva o budoucí smlouvě kupní 
• kupní smlouva - výkup nemovitostí 
• nájemní smlouva 
• smlouva o výpůjčce 
• kupní smlouva - příloha k ZD 
• smlouva o dílo  
• smlouva o dílo s rozvazovací podmínkou 
• smlouva o budoucí smlouvě kupní - průmyslová zóna 
• kupní smlouva - průmyslová zóna 
• smlouva o zřízení práva stavby 
• smlouva o budoucí smlouvě darovací 
• darovací smlouva 
• pachtovní smlouva 
• smlouva o výkonu autorského dozoru 
• smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka 
– poř. č. 222. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 556-557, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 223. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Hlávkova 762, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 224. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 560-561, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 225. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Nádražní 813-814, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 226. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Podhůrecká 811-812, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 227. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Hlávkova 760, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 228. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 572-573, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř.č.229. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 550-551, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 230. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 554-555, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 231. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 564-565, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 232. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 545, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 233. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 568-569, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 234. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 546-547, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 - – poř. č. 235. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a 
majiteli bytových jednotek Pod Hůrkou 548-549, Klatovy (budoucí povinní). 
Změna: předpokládaný termín realizace díla 2015 až 2019. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou - 1.1.2013 - 31.12.2024 – poř. č. 236. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, přísp. org. 
(povinný). 
Předmět smlouvy: p.č. 3475/3 v k.ú. Klatovy - „Klatovy, metropolitní optická síť II. etapa“ 
– poř. č. 237. 
 
Smlouva č. 5/2015 o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu „Finanční 
podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015“ mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským 
krajem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: připojení 4 objektů – poř. č. 238.  
 
Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy, digitální 
mapy veřejné správy Plzeňského kraje mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a Plzeňským krajem (kraj). 
Předmět smlouvy: zavedení systému k vytvoření a udržování DTM DMVS PK v aktuálním 
stavu – poř. č. 239. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Akátová ul. - I. etapa - výměna vodovodu, opravy na 
kanalizaci“. 
Změna: příloha č. 1 - seznam subdodavatelů – poř. č. 240. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a SunnyMont, s.r.o., Hostomice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Divadlo Klatovy - rekonstrukce elektroinstalace, úpravy 
vzduchotechniky“. 
Změna: doplnění seznamu subdodavatelů – poř. č. 241. 
 
Dodatek č. 9 k licenční smlouvě 1775/2008 na převod práv k užívání počítačového 
programového vybavení a dat mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. 
Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. s r.o., Praha 5 (poskytovatel). 
Změna: předmět smlouvy a cena – poř. č. 242. 
 
Smlouva č. 15/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a LJ, 
K Zaječímu vrchu, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 762 v k.ú. Štěpánovice – poř. č. 243. 
 
Smlouva č. 16/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
MH, U Plynárny, Klatovy (žadatel). 
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Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 811/13, 811/14 v k.ú. Luby – poř.č.244. 
 
Smlouva č. 17/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 762 v k.ú. Štěpánovice – poř. č. 245. 
 
Smlouva č. 18/2015 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a 
MV, Janovická, Klatovy (žadatel). 
Předmět smlouvy: souhlas s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve 
vlastnictví města Klatovy - pp.č. 3952 v k.ú. Klatovy – poř. č. 246. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční 
služby, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3209/9, 3209/57, 3209/58, 3686/1, 3684/1 v k.ú. Klatovy - „Reko 
MS Klatovy - Šmeralova +3“ - zřízení a provozování plynárenského zařízení – poř. č. 247. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční 
služby, s.r.o. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 2770/4 v k.ú. Klatovy - „Klatovy, Nerudova - prodloužení NTL 
plynovodu a přípojek“ - zřízení a provozování plynárenského zařízení – poř. č. 248. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
MONTPROJEKT, a.s., Pardubice (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 3578/6 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy - – poř. č. 249. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH projekt s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc. č. 450/1 v k.ú. Štěpánovice - úprava vzdušného vedení NN – 
poř. č. 250. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou SUDOP Energo s.r.o. 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3597/1 v k.ú. Klatovy - „Klatovy, Plzeňská, p.č. 2093/5 - kNN“ – 
poř. č. 251. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Metroprojekt Praha a.s. 
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(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy:  parc. č. 44/4 v k.ú. Sobětice - „Sobětice, KT, přepojení - kNN“ –  
poř. č. 252. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou INVEST TEL, s.r.o., 
Klatovy. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy:  parc. č. 821, 911/4, 909 v k.ú. Luby - „Klatovy, Luby p.č. 910/1 - kNN“ 
– poř. č. 253. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 7/2015) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy, zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a THT, Kozinova, Domažlice (nájemce). 
Předmět nájmu: Klatovy, Koldinova ul. čp. 421. 
Účel nájmu: prodejna oblečení, hraček a domácích potřeb – poř. č. 254. 
 
Dohoda o výši nájmu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vlastník) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (provozovatel). 
Předmět dohody: roční nájemné ve výši 500 000,- Kč bez DPH pro rok 2015 – poř. č. 255. 
 
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. 
(pojišťovna). 
Předmět smlouvy: živelní pojištění a pojištění odcizení. 
Změna: nové znění bodu 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 - – poř. č. 256. 
 
Smlouva o spolupráci č. 1/117D713005033 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Městským kulturním střediskem Klatovy, přísp. org. 
Předmět smlouvy: grafický návrh a vytištění propagačních materiálů pro projekt 
„Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu Klatovy“ – poř. č. 257. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (kupující) a Boxline systém s.r.o. Brno zastoupen Ing. Miloslavem Křivánkem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu Klatovy - poř. č. 258. 
 
 
Bod č. 323/14 
Rada města schválila MěÚSS příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce takto: 

2. stupeň řízení (vedoucí zařízení) 35% 
3. stupeň řízení (zástupce ředitele) 35% 
4. stupeň řízení (ředitel)  45% 

Procenta příplatku za vedení jsou vztažena k platovému tarifu nejvyššího platového stupně 
v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. 
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
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Bod č. 324/14 
Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy čerpání finančních prostředků 
z investičního fondu v částce 229 566,21 Kč na rekonstrukci lapolu v budově školní jídelny 
ul. Žižkova 360. 
      Zodpovídá: pí Mgr. Emilie Salvetrová 
 
Bod č. 325/14 
Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy čerpání finančních prostředků z 
investičního fondu v částce 88 920 Kč na instalaci kamer na hlavní vchod budovy tř. 
Národních mučedníků 185 a vchod do budov Žižkova ul. 360. 
      Zodpovídá: pí Mgr. Emilie Salvetrová 
 
Bod č. 326/14 
Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemníka Městského 
úřadu v Klatovech. 
     
Bod č. 327/14 
Rada města schválila vyplacení příspěvku Ze zlatého fondu BK Klatovy ve výši 200 000 Kč 
na zajištění národních a mezinárodních akcí pořádaných v průběhu r. 2015. 
       Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
 
 
Bod č. 328/14 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
        
 
 
 

Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 329/15 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 330/15 
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku pp.č. 4212 o výměře 2 566 m2 

v průmyslové zóně Pod Borem za cenu 320 Kč/m2, celkem za 821 120 Kč + DPH 
v platné výši společnosti BI company s.r.o, zastoupené Richardem Krebsem, 
jednatelem.  
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady 
zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 273 707 Kč + DPH v platné výši před podpisem této 
smlouvy s investorem. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 648/1 v k. ú. 

Kydliny o výměře cca 90 m2 za cenu obvyklou ve výši 41 Kč/m2, celkem cca 3 690 Kč 
PM, Kydliny, 339 01 Klatovy.  

 
3/ Rada města doporučila schválit ZM prodej části pozemku p. č. 64/1 o výměře cca  

80 m2 v k. ú,. Kydliny za cenu obvyklou 47 Kč/m2, tj. celkem cca 3 760 Kč ZM,  
Kydliny, 339 01 Klatovy. 
 

4/ a/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku č. 1232/2  
o výměře cca 200 m2 v k.ú. Klatovy JW, Městiště, Dešenice, p. Nýrsko za kupní 
cenu smluvní 500 Kč/m2. Tj. celkem cca 100 000 Kč.  

 
b/ Rada města schválila  pronájem části obecního pozemku č. 1232/2 o výměře cca 

200 m2 v k.ú. Klatovy JW, Městiště, Dešenice, p. Nýrsko na dobu neurčitou, za cenu 
obvyklou 7 Kč/m2/rok + inflace, tj. celkem cca 1 400 Kč/rok + inflace. 

 
5/ a/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí – části pp.č. 

1408/1 a 3538/2, popř. 1397/2 o výměře cca 650 m2 vč. objektu bývalého olejového 
hospodářství žadateli RH, Kvapilova, Klatovy. za kupní cenu smluvní 939 884 Kč. 

 
b/ Rada města neschválila pronájem obecních nemovitostí – části pp.č. 1408/1  

a 3538/2, popř. 1397/2 vč. objektu bývalého olejového hospodářství RH, Kvapilova,  
Klatovy III na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 72 Kč/m2/rok + inflace. 

 
6/ a/ Rada města  neschválila pronájem pozemků č. 954/5, 954/115, 954/116  v k.ú. 

   Klatovy o celkové výměře 2 473 m2 od Ing. ZZ, Mánesova, Strakonice, na dobu 
neurčitou, za roční nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. celkem 49 460 Kč/rok. 

b/ Rada města  nedoporučila ZM  schválit výkup pp.č. 954/5, 954/115, 954/116 v k.ú. 

USNESENÍ č. 15 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. 8. 2015 
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  Klatovy o celkové výměře 2 473 m2 od Ing. ZZ, Mánesova, Strakonice do majetku 
města za kupní cenu smluvní ve výši 390 Kč/m2, tj. celkem 964 470 Kč. 

 
7/ Rada města schválila výpůjčku pozemku za účelem umístění přenosného reklamního 

zařízení na pp.č. 3999/1 v k.ú. Klatovy pro AUTO NEJDL s.r.o. na dobu neurčitou. 
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku s poplatkem za zábor 

  a užívání veřejného prostranství ve výši 12 000 Kč vyměřovaným HO. 
 
8/ Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu určenou při 
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH v platné výši pro 
následující akce: 
a/ k.ú. Klatovy – Měchurova p.č. 3762/14-kNN 

pp.č. 3914/4 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 2x7 bm zemního kabelu 
NN, 

b/ k.ú. Habartice u Obytců – Habartice-p.č. 62, KT - NN 
pp.č. 798/1 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 16 bm zemního kabelu NN,  

c/ k.ú. Klatovv – Klatovy, Plánická, 3034/1, Ferus - kNN 
pp.č. 3034/19, 3626/3, 3004/5 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 12 bm 
zemního kabelu NN. 

 
9/  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 

v platném znění a souhlasí s provedením výkopových prací v chráněné komunikaci na 
pp.č. 3403/12 (chodník v ul. Křížová) a pp.č. 3403/10 (chodník v ul. Krameriova) 
v souvislosti s opravou objektu školy ZŠ Plánická čp. 208/I  

 
10/ Rada města rozhodla o bezúplatném převzetí movité věci – hrobového zařízení na 

Městském hřbitově v Klatovech, odd. 91, č. 22 do majetku města od ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
    
Bod č. 331/15 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/6/2015/Sl ze 

dne 24. 3. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou OTIS, a.s. Břeclav na akci: 
„Kompletní výměna 2 ks výtahů v Domě s pečovatelskou službou, č.p. 832/III., 
Podhůrecká ul., Klatovy“. Předmětem dodatku je doplnění seznamu subdodavatelů. 

 
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 332/15 
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. HO/0315/VO ze dne 

20. 7. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Zbyněk Toman – Elmontop 
(Štěpánovice) na akci: „ Prodloužení VO v Klatovech a Štěpánovicích“. Předmětem 
dodatku je doplnění seznamu subdodavatelů. 
 

2/  Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 333/15 
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/2/2015/Kč ze 

dne 14. 1. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby, s.r.o. na akci 
„Překladiště komunálních odpadů Štěpánovice“. Předmětem dodatku je úprava ceny 
díla.  

 
2/  Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 334/15 
1/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 

120 00 Praha 2, IČ: 27430774 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Oprava povrchu komunikací 
v Klatovech 2015 - III“ z důvodu porušení podmínky uvedené v zákoně. 

      Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Oprava povrchu 
komunikací v Klatovech 2015 - III “. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Silnice 
Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307. 
 

3/  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 
     a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 740 037,88 Kč bez DPH, 

3 315 445,83 Kč vč. DPH. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 335/15 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Vůz na svoz 
domovního odpadu“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise 

       a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Komunální 
technika, s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 26684055. 

 
2/  Rada města uložila jednateli OHK, s.r.o. ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 432 000 Kč bez DPH, 
5 362 720 Kč vč. DPH. 

         Zodpovídá: pí Ing. ED. Pleskotová 
 
Bod č. 336/15 
1/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Vůz na svoz 
velkoobjemového odpadu – nosič kontejnerů“. Rada města se ztotožnila s doporučením 
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny, IČ: 26229650. 

 
 
2/  Rada města uložila jednateli OHK ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 793 000 Kč bez DPH, 
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2 169 530 Kč vč. DPH. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 337/15 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ENERGEEN PROJEKT s.r.o. z účasti 

v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 137/2006 
Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Nákup drtiče odpadů města Klatovy“ z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek.  

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí  
 
2/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Nákup drtiče 
odpadů města Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise 

       a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče PRVNÍ 
CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 28685521. 

 
3/  Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem 

a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 880 000 Kč bez DPH,  
  5 904 800 Kč vč. DPH. 
         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 338/15 
Rada města schválila  Plán inventur města Klatovy na období od 30. 6. 2015 do 30. 6. 2016.
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 339/15 
Rada města prostřednictvím OSVZ schválila udělit souhlas s vyplacením doplatku na 
bydlení žadateli ubytovanému v ubytovacím zařízení na území města Klatovy za 
přepokladu: 
1/ před podáním žádosti ÚP o souhlas obce má trvalý pobyt v Klatovech minimálně  

3 roky, je v pracovním poměru (s výjimkou invalidních či starobních důchodců) nebo 
vykonává veřejnou službu pro město Klatovy, 

2/ není dlužníkem vůči městu Klatovy ke dni podání žádosti ÚP o souhlas, 
3/ nespáchal přestupek proti majetku, veřejnému pořádku a na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomániemi za období 2 let před podáním žádosti ÚP  
o souhlas. 
       Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá 

 
Bod č.340/15 
1/ Rada města doporučila instalaci ochranných prvků proti holubům na Černé věži dle 

nabídky firmy Kraupner s přihlédnutím k závaznému stanovisku orgánu státní 
památkové péče a uložila OŽP provést další kroky směřující k realizaci těchto opatření 
(objednávka prací). 

2/ Rada města souhlasila s navrženým postupem omezování stavů zdivočelých holubů ve 
spolupráci s firmou Primagra  a.s. v areálu firmy a uložila OŽP provést potřebné kroky 
k naplnění tohoto postupu.  

        Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 341/15 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc červenec 2015. 
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Bod č. 342/15 
Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 490/10, Pod 
Hůrkou 490/III, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit. 
       Zodpovídá: pí Ing J. Adámková 
Bod č. 343/15 
Rada města schválila MěÚSS přijetí darů pro zařízení „Domov pro seniory Klatovy, 
Podhůrecká 815/III“ 
1/ dar ve výši 135 150 Kč na nákup 6 ks mechanických polohovacích křesel,  

dárce: Obchodní firma Martek Medicasl a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, 
IČ 47675934, 

2/ dar ve výši 28 000 Kč na nákup pojízdného vážícího křesla,  
dárce: Obchodní firma Martek medical a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov,  
IČ 47675934. 

        Zodpovídá: Bc. A. Kleinerová  
 
Bod č. 344/15 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu formou koncertu mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a FOLK ŽIJE! s.r.o., 
Hradec Králové (agentura) 
Předmět smlouvy: koncert na náměstí Míru dne 11. 9. 2015 - Pavel Žalman Lohonka - 
Žalman & Spol. – poř. č. 259. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel Rady města Klatov 
č. P 1/2013 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(vlastník) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (provozovatel). 
Změna: příloha č. 1 - rozsah provozovaného majetku – poř. č. 260. 
 
Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (přejímající) a ČR - Hasičským záchranným sborem 
Plzeňského kraje (převádějící). 
Předmět smlouvy: automobil osobní terénní kombi KIA SPORTAGE – poř. č. 261. 
 
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Odpadovým hospodářstvím Klatovy, s.r.o. 
(nájemce). 
Změna: příloha č. 2 se nahrazuje novou – poř. č. 262. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o obstarání věci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Pavlem Kalistou, Radinovy 39 (obstaratel). 
Změna: čl. III odst. 2 – cena – poř. č. 263. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný)  
a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Praha (budoucí oprávněný) a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Praha (stavebník). 
Předmět smlouvy: čl. III odst. 4 - akce „I/27 Dehtín - podjezd pod tratí ČD“ – 264. 
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Jaroslavem Boříkem 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Habartice - p.č. 62, KT - NN“ - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – poř. č. 265. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo technik, 
s.r.o., Plzeň (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Měchurova p.č. 3762/14 - kNN“ - zřízení umístění  
a provozování zařízení distribuční soustavy – poř. č. 266. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou GA Energo 
technik, s.r.o., Plzeň (oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Tupadly, p. 82/11, Jána - kNN_GEO“ - zřízení umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – poř. č. 267. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
MONTPROJEKT, a.s., Pardubice (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 428/2 v k.ú. Štěpánovice - zřízení umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – poř. č. 268. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Václavem Hochmannem a Ing. Zbyňkem Červeným (povinní) 
a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MONTPROJEKT, a.s., Pardubice (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3197/86 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – poř. č. 269. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
MONTPROJEKT, a.s., Pardubice (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3636/1, 3643 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování 
zařízení distribuční soustavy – poř. č. 270. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční 
služby, s.r.o., Brno (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 1957/3, 3561/5 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování 
plynárenského zařízení – poř. č. 271.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční 
služby, s.r.o., Brno (oprávněný). 
 
Předmět smlouvy: parc.č. st. 62/4, 825/1,844 v k.ú. Luby - zřízení a provozování 
plynárenského zařízení – poř. č. 272. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a OTIS, a.s., Břeclav (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Kompletní výměna 2 ks výtahů v Domě s pečovatelskou službou,  
čp. 832/III, Podhůrecká ul.“. 
Změna: čl. 14.2. - doplnění seznamu subdodavatelů – poř. č. 273. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH projekt s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: „Klatovy, Plánická, 3034/1, Ferus - kNN“ - zřízení umístění  
a provozování zařízení distribuční soustavy – poř. č. 274. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Lesními stavbami, s.r.o., Nýrsko (zhotovitel). 
Předmět smlouvy. „Překladiště komunálních odpadů Štěpánovice“. 
Změna: čl. 3.1 - úprava technického řešení ocelové konstrukce skladové haly a čl. 5.2. - 
cena díla – poř. č. 275. 
 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a INVEST TEL, s.r.o., Klatovy (prodávající). 
Předmět smlouvy: „Osvětlení náměstí Míru v Klatovech“. 
Změna: čl. 3.1 - termín plnění – poř. č. 276. 
 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Zbyňkem Tomanem - Elmontop, Štěpánovice 
(prodávající). 
Předmět smlouvy: „Prodloužení VO v Klatovech a Štěpánovicích“. 
Změna: čl. 13.4 - doplnění seznamu subdodavatelů – poř. č. 277. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 6/2015) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. (pronajímatel) a RV, Za 
Beránkem, Klatovy. 
Předmět smlouvy: Václavská ul. čp. 122, Klatovy. 
Účel nájmu: dílna. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 278. 
 
Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. ORM/24/2014/Sl ze dne 19. 6. 2014 mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupujícím)  
a INVEST TEL s.r.o. Klatovy, zastoupená jednatelem společnosti Petrem Nejdlem 
(prodávající). 
Předmět smlouvy – Osvětlení náměstí Míru v Klatovech 
Změna: bod 2 a 3, doplňuje se bod 3.7. – poř. č. 279. 
 
Bod č. 345/15 
Rada města vzala na vědomí dopis od společnosti SYNOT TIP, a.s.  
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Bod č. 346/15 
Rada města schválila vyplacení dotace Pošumavskému auto moto klubu Klatovy ve výši 
50 000 Kč na automobilové rally seriálu mistrovství ČR a uložila kanceláři místostarosty 
Ing. Kříže sepsat s žadateli příslušnou smlouvu. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 347/15 
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu ŠVaKu za r. 2014. 
 
 
Bod č. 348/15 
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady a rozbory hospodaření za  

I. pol. 2015 společnosti OHK s.r.o. 
2/ Rada města vzala na vědomí informaci o vývoji nakládání s odpady v rámci 

Plzeňského kraje a ORP a uložila vedení města předložit zprávu na jednání RM dne  
1. 9.2015 v návaznosti na další jednání.  

        Zodpovídá: vedení města 
 
Bod č. 349/15 

 Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. projednala varianty 
investic do technologie dle nových předpisů pro emisní limity platné od roku 2018. Závěry 
budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.   
 
 
Bod č. 350/15 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 



  
 
 

USNESENÍ č. 16 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 

 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 351/16 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 352/16 
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej částí budoucích pozemkových parcel č. 423, 

506, 520, 533, 534, 535, 542, 544, 545, 611 v k.ú. Sobětice u Klatov o výměře cca  
17 787 m2 do majetku Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19,  
500 08 Hradec Králové za cenu v čase a místě obvyklé po dokončení stavby. 
V současné době bude úkon zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní.  

 
2/ Rada města nedoporučila ZM schválit směnu pozemku p. č. 968/5 o výměře 140 m2  

v k.ú. Bezděkov u Klatov ve vlastnictví města Klatovy za pp. č. 809/9 o výměře 40 m2 
 v k.ú. Luby ve vlastnictví RM, Dragounská, 339 01 Klatovy bez finančního vyrovnání. 

 
3/  a/ Rada města neschválila osazení vstupních dveří do objektu na stp. č. 60/2 v k.ú. 

Klatovy pro vstup na sousední obecní pozemek č. 157/1 v k.ú. Klatovy. 
 b/ Rada města vzala na vědomí petici vlastníků bytů v sousedních bytových domech 

čp. 665 až 667/II. a vlastníků řadových garáží v řešeném vnitrobloku proti 
rekonstrukci objektu bývalé Jednoty na malometrážní byty a zároveň na zřízení 
vstupu do objektu z vnitrobloku. 

 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
  
Bod č. 353/16 
Rada města schválila Potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP k projektu s názvem „Revitalizace 
zahrady v přírodním stylu u MŠ Studentská, Klatovy. 
      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 354/16 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2015/Sl ze 

dne 25. 5. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SunnyMont, s.r.o. Hostomice 
na akci: „Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky“. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění pro zkušební provoz 
vzduchotechniky. 

2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 3 v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 355/16 
1/  Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/36/2015/Vl 

ze dne 17. 7. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou K&K TECHNOLOGY 
a.s. Klatovy na akci: „Sobětice – stavební úpravy vodojemu“. 
Předmětem dodatku je změna seznamu subdodavatelů.  

2/ Rada města uložila ORM uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 356/16 
Rada města rozhodla o ukončení přípravných projektových prací na akci „Protipovodňové 
opatření – Využití historického koryta Mlýnské stoky náhon Hruštička“ 
      Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
               pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 357/16 
Rada města rozhodla pozastavit rozhodnutí o majetkových záležitostech týkajících se 
prodeje pozemku pro rozšíření střelnice v Lubech a uložila OŽP nechat zpracovat hlukovou 
zkoušku a opětovně předložit na jednání RM dne 15.9.2015 
      Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 358/16 
Rada města schválila: 
1/ závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za 1. pololetí 

2015 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry plnit 
dle Přílohy č. 1.  

2/ upravený rozpočet hospodářské činnosti města pro rok 2015 
3/ předloženou úpravu plánu hospodaření MěK pro rok 2015 
4/ opravu rozdělení dosaženého výsledku hospodaření MěKS za rok 2014 - zisku ve výši 

340.528,54 Kč (po zdanění) a jeho příděl do rezervního fondu organizace. 
      Zodpovídá: vedoucí odborů 

         ředitelé příspěvkových organizací 
 
Bod č. 359/16 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch konané dne  
24. 6. 2015. 

 
Bod č. 360/16 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
24. 8. 2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 1/ mimořádné dotace:  
a/  SK volejbal Klatovy z.s., žádost o dotaci na dopravu závodníků - minivolejbalistů ve 

výši 28 000,- Kč a žádost o dotaci na dopravu závodníků -  juniorek ve výši 35 000,- 
Kč - rada města doporučila ZM schválit poskytnutí dotací v požadované výši, 

b/ MěKS Klatovy, žádost o dotaci na pořádání ME mažoretek – rada města schválila 
poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč, 

c/ Vodní záchranná služba ČČK Klatovy, žádost o dotaci na zajištění účasti 2 členů na 
ME – rada města požaduje podrobný rozpis nákladů, 

d/  SDH Dehtín, žádost o dotaci na kraj. soutěž, výzbroj a výstroj, opravu stříkačky – rada 
města schválila poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč na opravu stříkačky, 

e/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na účast závodníka na ME – rada města požaduje 
doplnit rozpis nákladů na dopravu, 
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f/ TJ Jezdecký klub Klatovy-Luby, žádost o dotaci na pořádání závodů mládeže – rada 
města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč, 

g/  Městský ústav sociálních služeb Klatov, žádost o dotaci na setkání seniorů – rada města 
neschválila poskytnutí dotace, 

h/ Skupina historického šermu Morgana von Maxberg, žádost o dotaci na aktivity spolku 
(na 7. ročník) – rada města neschválila poskytnutí dotace. 

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele o rozhodnutí RM 
a sepsat s žadateli příslušné smlouvy. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 
Bod č. 361/16 
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Výměna oken v čp. 
191/I, nám. Míru“ – vybraný dodavatel Rednex, s.r.o. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 362/16 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (centrální zadavatel) a Městskou knihovnou Klatovy, Lesy města 
Klatov, s.r.o., Městským ústavem sociálních služeb Klatovy, Mateřskou školou Klatovy, 
Odpadovým hospodářstvím Klatovy s.r.o., Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
Technickými službami města Klatov, Městským kulturním střediskem Klatovy, Základní 
školou Klatovy, Čapkova ul. 126, Masarykovou základní školou Klatovy, Základní školou 
Klatovy, Tolstého ul. 765, Základní školou Klatovy, Plánická ul. 194 (podřazení 
odběratelé). 
Předmět smlouvy: dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách pro rok 2016 – 
poř. č. 280. 
 
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a MM TRADER CZ, a.s., Kladno 
(zprostředkovatel). 
Předmět smlouvy: zprostředkování burzovních obchodů s elektřinou a plynem na 
Českomoravské komoditní burze Kladno – poř. č. 281. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a Statkem Sobětice s.r.o. (půjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 52 v k.ú. Sobětice u Klatov - dočasná mezideponie sedimentu - 
„Rybník Sobětice“ – poř. č. 282. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Sobětice - stavební úpravy vodojemu“. 
Změna: příloha č. 1 - seznam subdodavatelů – poř. č. 283. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Jiřím Bohunkem - 
INSTAV, Klatovy (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Rybník Sobětice“. 
Změna: čl. 4.1 Doba plnění – poř. č. 284. 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Agenturou Ekostar s.r.o., Plzeň 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Rybník Sobětice“. 
Změna: čl. 4.1. Doba plnění – poř. č. 285. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (stavebník) a Miroslavem Marcinkiewiczem, Klatovy (koordinátor). 
Předmět smlouvy: „Rybník Sobětice“. 
Změna: čl. 3.1 zahájení a ukončení činnosti – poř. 286. 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a SunnyMont, s.r.o., Hostomice (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Divadlo Klatovy - rekonstrukce elektroinstalace, úprava 
vzduchotechniky“. 
Změna: čl. 4.1.1 Dílčí termíny plnění – poř. č. 287. 
 
Bod č. 363/16 
Rada města v působnosti valné hromady společností Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o. a 
Lesy města Klatov s.r.o. projednala výsledky hospodaření za I. pololetí 2015 a zápis 
z jednání dozorčí rady společností a vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady 
společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. konané dne 1.9.2015. 
Rada města schválila odměňování jednatelů společností s ručením omezeným. 
Závěry z tohoto projednání budou uvedeny v samostatných rozhodnutích.  
 
Bod č. 364/16 
Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu Účelového sdružení obcí pro skupinový 
vodovod Nýrsko - Klatovy. 
 
Bod č. 365/16 
Rada města schválila použití výtěžku Klatovského klášterního bazaru - 5. ročník na nákup 
polohovacích lůžek pro seniory - Domov pokojného stáří v Klatovech. 
      Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
Bod č. 366/16 
Rada města schválila příspěvek ZČU v Plzni na realizaci kurzů Univerzity třetího věku 
v akademickém roce 2015/16 ve výši 500 Kč/student s trvalým pobytem v Klatovech, 
maximálně však 50 000,- Kč na jeden semestr. 
      Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
Bod č. 367/16 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 
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Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                         místostarosta 
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Bod č. 368/17 
Rada města doporučila ZM: 
1/ rozhodnout o založení společnosti Pošumavské odpadové, s.r.o. a schválit 

společenskou smlouvu této společnosti, 
2/ delegovat starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra na valnou hromadu této společnosti, 
3/ navrhnout za město Klatovy Ing. Václava Chrousta jako člena dozorčí rady společnosti 

Pošumavská odpadová, s.r.o. a Ing. Věru Rozsypalovou, jako jednatelku společnosti 
Pošumavská odpadová, s.r.o.   

        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
 
 
Bod č. 369/17 
Rada města revokovala bod usnesení č. 366/16 ze dne 1. 9. 2015 a doporučila ZM schválit 
vyplacení příspěvku ve výši 63 000 Kč ZČU Plzeň na realizaci kurzů Univerzity třetího 
věku v akademickém roce 2015/16. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 

USNESENÍ č. 17 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 8. 9. 2015 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Bod č. 370/18 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 371/18 
Rada města vzala na vědomí informaci o vydaných povoleních k provozování myslivecké 
střelnice v Lubech. 
 
Bod č. 372/18 
1/ Rada města postupuje ZM bez stanoviska návrh na prodloužení lhůty k uzavření Kupní 

smlouvy na podej pozemků v průmyslové zóně Pod Borem č. 4189/9 a 4189/2 v k. ú. 
Klatovy o celkové výměře 1 671 m2 firmě LS Profi auto, s.r.o., Dragounská 130, 
Klatovy, sjednané ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve znění Dodatku č. 1  
(do 25. 5. 2015) do 31. 12. 2015. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 2 k uzavřené SOBK 
se sankcí 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit změnu smluvní strany v uzavřené smlouvě  

o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku p.č. 4204/5 – o výměře 13 900 m2  
v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy z Jürgena Herberta Wolfganga Pöschla na 
Textil – Logistik Wäschemann s.r.o.. Úkon bude zajištěn Dodatkem č. 1 Smlouvy  
o budoucí smlouvě kupní. 

 
3/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 37/10 v k.ú. 

Luby o výměře cca 200 m2 LT, Luby, 339 01 Klatovy za cenu smluvní 240 Kč/m2, 
celkem cca 48 000 Kč. 

 
4/ Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 37/10 v k. ú. Luby o výměře cca 100 m2 

Společenství domu čp. 250 v Lubech, Luby 250, 339 01 Klatovy za cenu 7 Kč/m2/rok + 
inflace. 

 
5/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků p. č. 55/80, 55/81, 55/82, 55/83, 

55/84, 55/ 85, 55/87 a 40/185 o celkové výměře 576 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov za 
cenu 270 Kč/m2 a p. č.  41/3, 41/4, 55/48, 55/79 a 55/86 o celkové výměře 1 334 m2 za 
cenu 50 Kč/m2 vše v k. ú. Sobětice u Klatov tj. cena celkem 222 220 Kč od Ing. MH, 
Hradiště, 335 44 Hradiště. 

 
6/ a/ Rada města doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 27. 3. 2007 a schválit směnu 

  budoucích obecních pozemků p. č. 55/48, č. 55/86 o výměře 598 m2 v k. ú. Sobětice 
u Klatov ve vlastnictví města Klatovy za pp. č. 55/89, 55/90 část pp. č. 55/27 o 
celkové výměře cca 463 m2  v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví JP, Maxima 
Gorkého, 339 01 Klatovy bez finančního vyrovnání. 

USNESENÍ č. 18 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 9.  2015 
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b/  Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti pro budoucí umístění 
vodovodního řadu v délce cca 60 bm v pp.č. 55/48 a 55/86 v k. ú. Sobětice u Klatov 
mezi městem Klatovy jako oprávněným ze služebnosti a JP, Maxima Gorkého, 339 
01 Klatovy jako povinným ze služebnosti, bezúplatně. 

 
c/ Rada města schválila úhradu veškerých nákladů spojených se směnou pozemků 

55/48 a 55/86 a 55/89, 55/90 a části pp. č. 55/27 v k. ú. Sobětice u Klatov a Klatovy 
(vyhotovení geometrického plánu, poplatek KÚ a daň z nabytí). 

 
7/ Rada města doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 15. 5. 2007 a schválit směnu 

části pozemku p. č. 55/26 o výměře 3 200 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví 
města Klatovy za pp. č. 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 55/58, 55/59, 55/60, 55/61, 
55/62, 55/64, 55/72, 55/73, 55/74, 55/75, 55/77, 55/78 a část pp. č. 55/76 o celkové 
výměře cca 2 745 m2  v k. ú. Sobětice u Klatov ve spoluvlastnictví Ing. JP, Palackého, 
339 01 Klatovy a LP, Na Bělidle, 339 01 Klatovy bez finančního vyrovnání. 

 
8/   a/  Rada města doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 22. 7. 2013 a schválit směnu 

pozemků č. 55/54, část pp. č.  55/26,  v k. ú. Sobětice u Klatov a PK č. 300 v k.ú 
Střeziměř o celkové výměře 8 726 m2 ve vlastnictví města Klatovy za pozemkové 
parcely č. 55/52. 55/92, 55/93, 55/95, 55/96, 55/98, 55/101 a 55/106 o celkové 
výměře 1 982 m2  v k.ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví společnosti ÚSOVSKO, a. 
s. Klopina 33, 789 73 Klopina, bez  finančního vyrovnání. 

 
b/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene - služebnosti umístění vodovodního 

řadu v délce cca 30 bm v pp.č. 55/26 v k. ú. Sobětice u Klatov mezi městem Klatovy 
jako oprávněným ze služebnosti a společností ÚSOVSKO, a. s. Klopina 33, 789 73 
Klopina jako povinným ze služebnosti, bezúplatně. 

 
9/ Rada města nedoporučila ZM schválit směnu pozemků č. 642 o výměře 10 893 m2  

v k. ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy za pozemkové parcely č. 833, 
637 v k. ú. Štěpánovice u Klatov a č. 2381/3, 2385/3, 2269/15 v k.ú. Klatovy o celkové 
výměře 10 720 m2 ve vlastnictví společnosti JW, Štěpánovice, Klatovy bez finančního 
vyrovnání. 

 
10/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 78 o výměře 29 m2 v k. ú. 

Habartice u Obytců za cenu obvyklou 130 Kč/m2, tj. celkem 3 770 Kč ZJ, nám. T. G. 
Masaryka, 470 01 Česká Lípa a ŠP, Chanovice, 341 01 Horažďovice. 

 
11/ Rada města doporučila ZM, aby schválilo pověření pro starostu města podat  přihlášku  

města do výběrového řízení na prodej nemovitostí pp. č. 44/2, 45/4, 43, 266 a stp. č. 35 
o celkové výměře 4 491 m2 v  k. ú. Sobětice u Klatov vyhlášeného Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, 128 00  Praha 2 
s termínem uzávěrky podání přihlášky do 15. 10. 2015. 

 
12/ a/ Rada města doporučila revokaci UZM  ze dne 30. 6. 2015 a schválit směnu 
  pozemků takto: 
 - část pp.č. 1611/43 o výměře cca 6 429 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Českého 

Realu, a.s. Běšiny za 
 - obecní pp.č. 2550/1, 2399/5, 3593/8 a 2550/3 v k.ú. Klatovy o celkové výměře cca 

7 437 m2 ve vlastnictví města, s finančním doplatkem rozdílu výměr městu Klatovy 
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ve výši 14,50 Kč/m2, tj. celkem 14 616 Kč. 
  
 b/  Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu v pp.č. 

2550/3, 2399/5 a 3593/8 v k.ú. Klatovy, bezúplatně, na dobu neurčitou mezi městem 
Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a Českým Realem, a.s. Běšiny, jako 
povinným z věcného břemene. 
 

13/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod  nemovitostí – pp.č. 
3197/179 a 3197/180 o celkové výměře 79 m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od 
společnosti KSK projekt, s.r.o., Dělená 957/1, 155 00  Praha – Řeporyje. 

 
14/ a/  Rada města revokovala své usnesení ze dne 16. 6. 2015 a souhlasí s realizací akce  

a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: „Klatovy, Nádražní, stp.č. 1940 - 
kNN“ v obecních pozemcích pp.č. 1482/1, 1471/1, 1471/5 a 1471/4 v k.ú. Klatovy 
dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ, TSMK a OVV. 

    
b/ Rada města doporučila ZM zrušit UZM ze dne 30. 6. 2015 ve věci daru chráničky 

HDPE o průměru 40 mm, vč. příslušenství umožňující její budoucí vytýčení do 
majetku města od společnosti ČEZ Distribuce a.s. v obecních pozemcích pp.č. 
1482/1, 1471/1, 1471/5 a 1471/4  v k.ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Nádražní – 
stp.č. 1940 - kNN“. 

 
15/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp.č. 6782 
v kú Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu 
provozování, údržby a oprav 1 ks přípojkové skříně pro akci „Klatovy, Gorkého č.p. 
299 – přeložka kNN“ na dobu určitou 5 let od podpisu SOBSVB, za jednorázovou 
úhradu určenou při uzavírání vlastní Smlouvy o zřízení věcného břemene dle 
aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za 500 Kč + DPH). 

 
16/ Rada města schválila ponechání části nefunkčního vedení při realizaci akce 

„Klatovy, ul. Dr. Sedláka a Franty Šumavského – rekonstrukce STL a NTL 
plynovodů a přípojek“ v prostoru před plaveckým bazénem. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 373/18 
Rada města rozhodla o odstoupení od smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje k 30. 9. 2015 
s doručením Plzeňskému kraji tak, aby výpovědní lhůta běžela od 1. 10. 2015. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 374/18 
a/  Rada města vzala na vědomí informaci o projektech, připravených k podání žádosti 
  o dotaci z aktuálně vyhlášených výzev OPŽP a ukládá ORM zajistit podání žádosti 

k projektům: 
Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa v termínu do  
13. 11. 2015, 
Kompostárna Klatovy – II. etapa – vybavení, 
Podzemní kontejnery na separovaný odpad Klatovy – II. etapa, 
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Obnova aleje Křížová cesta Klatovy, 
Obnova alejí ve městě Klatovy v termínu do 14. 10. 2015. 

 
b/  Rada města uložila ORM předložit na zasedání dne 13. 11. 2015 informace o finální 

podobě financování projektů z údajů zpracovaných žádostí.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 375/18 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2015/Sl ze 

dne 23. 4. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SMP CZ, a.s. Praha na akci: 
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plánická“. 
Předmětem dodatku je prodloužení dílčího termínu dokončení vnitřních úprav do  
15. 10. 2015. 

 
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 376/18 
Rada města schválila Smlouvu č. 244/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akci: „Točník – chodník u sil. 
III/11766“ v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 377/18 
Rada města schválila Smlouvu č. 14166226 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu 
s názvem: “Revitalizace Mercandinových sadů, Klatovy – I. etapa“ v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 378/18 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 7. 9. 2015. 
 
Bod č. 379/18 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2015. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 380/18 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise RM ze dne 31. 8. 2015. 
 
Bod č. 381/18 
Rada města vzala na vědomí, že v rámci výběrového řízení o poskytování zápůjček z Fondu 
rozvoje bydlení na území města Klatov XLVI. kola nebyla podána žádná žádost.  
      
Bod č. 382/18 
Rada města doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných  
a psychotropních látek na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2010. 
       Zodpovídá: Mgr. Radka Šustrová 
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Bod č. 383/18 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2015. 
 
Bod č. 384/18 
Rada města projednala zápis č. 7/15 z jednání bytové komise ze dne 9. 9. 2015 
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1.  - schválila prodloužení nájmu bytu u následujících nájemců domu Klatovy, 

Plánická 836/IV, na dobu určitou 2 let:   
       - byt č. 1 - HV 
  - byt č. 5 - KM 
       - byt č. 6 - BŠ, BL 
       - byt č. 7 - VKV 
       - byt č. 9 - TM 

- byt č. 11 - ŠF, ŠM 
      - byt č. 13 - KJ 

- byt č. 15 - SM, SR 
- byt č. 17 - OS 
- byt č. 18 - HM 
- byt č. 19 - TJ, TN 
- byt č. 3 - KD 
- byt č. 4 - SJ 
- byt č. 10 - PJ, PV 
- byt č. 12 – OM 
- byt č. 21 – ŠM, ŠJ 

k bodu 1.2.  - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 
  Šmeralova s p. JP a pí NP na dobu určitou 1rok,   
k bodu 1.3.  - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, 
  Koldinova s p. VK na dobu určitou 3 měsíce, pod podmínkou uhrazení 

dlužného nájemného, 
k bodu 1.4. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Pražská 

s pí JR na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, 

Jiráskova s pí GM a JM na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s pí MČ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s pí Bc. HC na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.8. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy, 

Hálkova s pí MK na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.9. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Za 

Beránkem s pí MJ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.10. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s pí VK na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.11. -   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, nám. 

Míru s p. RŠ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.12. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese  

Klatovy, Masarykova s pí HN na dobu určitou  
6 měsíců, 



6 
 

k bodu 1.13. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.7, na adrese 
Klatovy, Divadelní s pí LH a p. AH na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 1.14. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 
Rybníčky s p. RŠ na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 1.15. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.15, na adrese Klatovy, 
  Niederleho s pí ON na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou uhrazení 

dlužné částky, 
k bodu 1.16. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, 

Palackého s p. JJ na dobu určitou 2 měsíců, 
k bodu 1.17. - pověřila SNK vyklizením bytu č. 3 na adrese Klatovy, Palackého jehož 

nájemcem byla pí ZČ, 
k bodu 1.18. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, 

Plánická, s pí MM na dobu určitou 3 měsíců, 
k bodu 1.19. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, 
  Koldinova, s pí MH a p. VH na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou 

uhrazení dluhu na nájemném za měsíc srpen a úroku z prodlení. 
k bodu 1.20. - vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

TA, Klatovy, 
PJ, Klatovy,  
VD, Klatovy, 
KD, Klatovy, 

k bodu 2.1. -  schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní, 
ubytovací jednotka č. s p. JČ a EJ o 3 měsíce, 

k bodu 2.2. -  schválila prodloužení smlouvy o ubytování s p. VB k ubytovací jednotce č.  
na adrese Klatovy, Zahradní na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.3. -  schválila prodloužení smlouvy o ubytování s pí JK k ubytovací jednotce č.  
na adrese Klatovy, Zahradní na dobu určitou 3 měsíců, 

k bodu 2.4. -  schválila prodloužení smlouvy o ubytování s pí ZŠ a HS k ubytovací 
jednotce č., na adrese Klatovy, Zahradní na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 2.5. -  schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37, na 
adrese Klatovy, Zahradní, s p. JŠ na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 2.6.  -   schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní, 
ubytovací jednotka č. s p. MM o 3 měsíce, 

k bodu 2.7.  - schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Zahradní, ubytovací 
jednotky č. na adrese Klatovy, Zahradní, kterou užívá pí PH, na dobu 
určitou 3 měsíců, 

k bodu 2.8.  -  pověřila SNK vyklizením ubytovací jednotky č., na adrese Klatovy, 
Zahradní, kterou užívá pí IF, 

k bodu 2.9.  - pověřila SNK vyklizením ubytovací jednotky č. na adrese Klatovy, 
Zahradní, kterou užívá pí ID, 

k bodu 2.10. -   pověřila SNK vyklizením ubytovací jednotky č. na adrese Klatovy, 
Zahradní, kterou užívá pí RH,  

 
k bodu 3 -    úkon stažen, po doplnění informací dle diskuze opětovně předložit na 

jednání RM, 
k bodu 4.1.  -   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 1+1  
 s příslušenstvím, Klatovy, Plánická, s pí DČ, bytem Na Chuchli, Klatovy, 

na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 4.2.  - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, kat. A, 1+1  

 s příslušenstvím, Klatovy, Plánická, s pí MR, bytem Jateční, Klatovy, na 
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dobu určitou 1 rok. 
k bodu 4.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, kat. A, 1+2  
 s příslušenstvím, Klatovy, Koldinova, s pí EB, 
 bytem Kollárova, Klatovy na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 4.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, kat. A, 3+KK  
 s příslušenstvím, Klatovy, Plánická, s p. AP, bytem Pod Hůrkou, Klatovy, 

na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 4.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, kat. C, 1+1  
 s příslušenstvím, Klatovy, Niederleho, s pí LN, bytem Niederleho, Klatovy, 

na dobu určitou 1rok, 
k bodu 4.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, kat. A, 0+1  
 s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s p. BV, bytem Jesení, 

Čachrov, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 40.000,-, 

k bodu 4.7. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+2  
 s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí JS, bytem 

Masarykova, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření dohody o 
ukončení nájemního vztahu na Masarykova, Klatovy, 

k bodu 4.8. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 1+1  
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí AH, bytem 
Masarykova , Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření dohody o 
ukončení nájemního vztahu na Masarykova, Klatovy na b.č.17, 

k bodu 4.9. -  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, kat. A, 1+1  
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí MB, bytem 
Chocomyšl, Koloveč, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o 
finančním vyrovnání na částku Kč 50.000,-, 

k bodu 5.1. -   pověřila SNK vyklizením ubytovací jednotky č. 28 na adrese Klatovy, 
Zahradní 743/III, kterou užívá BR, 

k bodu 6.1. -    schválila podnájem bytu č. 23 na adrese Klatovy, Plánická pro  
 pí HT a ZJ na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, 
k bodu 6.2. -  schválila podnájem bytu č. 29 na adrese Klatovy, Plánická  pro  
 pí MW na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30.9.2016, 
k bodu 7.1. -   vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 12, na adrese 

Klatovy Plánická a schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 12, 
Klatovy, Plánická s pí VR, trvale bytem  Praha 10, Nedvězská s platností 
od 1. 9. 2015, 

k bodu 7.2. -  vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 53, na adrese 
Klatovy Plánická a  schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 53, 
Klatovy, Plánická s p. PM, trvale bytem  Tajanov s platností od 1.9.2015, 

k bodu 8.1. -   schválila uzavření nájemní smlouvy s pí BV k bytu č. 3 na adrese Klatovy, 
Vrbová na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 8.2. -  úkon stažen, po doplnění informací dle diskuse opětovně předložit na 
jednání RM. 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 385/18 

    Rada města schválila čerpání finančních prostředků z IF TSMK ve výši max. 250 tis. Kč na 
nákup osobního automobilu. 

        Zodpovídá: p. P. Pošefka 
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Bod č. 386/18  
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a městem Nový Bor, zastoupeným starostou Mgr. Jaromírem 
Dvořákem, organizační složka Sklářské muzeum Nový Bor (půjčitel). 
Předmět smlouvy: skleněné šaty I - orchidej - prezentace v prostorách PASK v termínu od 
25.9.205 do 25.11.2015 – poř. č. 288. 
 
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) 
a RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno (vlastník PZ). 
Předmět smlouvy: přeložka plynovodu a plynovodní přípojky a 3 ks STL plynovodních 
přípojek v k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 289. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“ mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce podpory)  
a Státním fondem životního prostředí ČR (fond). 
Změna: čl. III odst. 5 písm. e) věta třetí – poř. č. 290. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3197/127, 3197/197, 3197/198, 4242/327 v k.ú. Klatovy - zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN a 1x 
pojistková skříň - K Zaječímu vrchu – poř. č. 291. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
zastoupenou ŠINDY a.s., Praha 10 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3206/116 v k.ú. Klatovy - zřízení, provozování, údržba a opravy 
podzemního komunikačního vedení – poř. č. 292. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MV Projekt Klatovy 
s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3782 v k.ú. Klatovy - Klatovy, Gorkého čp. 299 - přeložka NN - 
demontáž zemního kabelu NN a osazení nové přípojkové skříně – poř. č. 293. 
 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Plánická“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a SMP CZ, a.s., Praha 8 (zhotovitel). 
Změna: čl. 4.2. Dílčí termíny plnění se nahrazuje novým zněním – poř. č. 294. 
 
Smlouva č. 14166226 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce podpory) a Státním fondem životního 
prostředí ČR (fond). 
Předmět smlouvy: dotace ve výši 462 922,50 Kč na akci „Revitalizace Mercandinových 
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sadů, Klatovy, I. etapa“ – poř. č. 295. 
 
Smlouva č. 244/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2015 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Státním fondem dopravní infrastruktury 
(poskytovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace ve výši 4 784 000 Kč na akce: „Točník - chodník  
u silnice III/11766“ a „Točník - chodník u silnice III/11766 - dělící ostrůvek - vjezdová 
brána do obce“ – poř. č. 296. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, přísp. org. 
(půjčitel). 
Předmět smlouvy: bezplatné dočasné užívání předmětů dle přílohy č. 1 (kolekce předmětů 
z historie a vývoje architektury města Klatovy) – poř. č. 297. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. 
Předmět smlouvy: zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt: „Kompostárna Klatovy - 
II. etapa - vybavení“ – poř. č. 298.  
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.  
Předmět smlouvy: zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt: „Podzemní kontejnery na 
separovaný odpad Klatovy - II. etapa“ – poř. č. 299.  
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Ing. Davidem Plíštilem, PhD, MBA. 
Předmět smlouvy: zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt: „Obnova aleje Křížová 
cesta, Klatovy“ a dodatek č. 1 k této smlouvě – poř. č. 300.  
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a Ing. Davidem Plíštilem, PhD, MBA. 
Předmět smlouvy: zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt: „Obnova alejí ve městě 
Klatovy“ a dodatek č. 1 k této smlouvě – poř. č. 301. 
 
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 o pojištění živelním a pojištění odcizení 
mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a  
Českou pojišťovnou a.s. zastoupenou Ing. Miro Rathouským. 
Změna: zapůjčení skleněných šatů „Orchidej“ od Sklářského muzea v Novém Boru –  
poř. č. 302.  
 
Bod č. 387/18 
1/ Rada města v působnosti valné hromady společností Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o., 

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. a Lesy města Klatov, s.r.o. schvaluje smlouvy o 
výkonu funkce včetně příloh č. 1 uzavřené s jednateli těchto společností. 

2/ Rada města v působnosti valné hromady společností Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o., 
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. a Lesy města Klatov, s.r.o. schvaluje 
organizační řády těchto společností. 

       Zodpovídá:   jednatelé společností 
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                  pí Mgr. R. Šustrová 
Bod č. 388/18 
Rada města doporučila ZM: 
a/ schválit návrh společenské smlouvy, již se zakládá společnost Pošumavská odpadová, 

s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem, 
b/  delegovat starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra jako zástupce města Klatov na všech 

valných hromadách společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., konaných do konce 
tohoto volebního období, s účinností ode dne vzniku této společnosti, 

c/  navrhnout zástupce města Klatov Ing. Václava Chrousta, Ing. Ivana Barocha a Pavla 
Stroleného jako členy dozorčí rady, 

d/  navrhnout zástupce města Klatov Ing. Věru Rozsypalovou jako jednatele společnosti,  
e/  rozhodnout o peněžitém vkladu města Klatov do Pošumavské odpadové, s.r.o. ve výši 

650 000 Kč. 
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
Bod č. 389/18 
Rada města schválila program zasedání ZM konané dne 29. 9. 2015. 
 
Bod č. 390/18 
Rada města jako valná hromada Klatovské teplárny a.s. pověřila představenstvo společnosti 
připravit odpovědi na dotazy společností, které podepsaly dohodu o mlčenlivosti a chtějí 
poskytnout nabídku na úplatný převod akcií a to do 14 dnů od dodání dotazů. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
 
Bod č. 391/18 
Rada města schválila starostovi města zahraniční  cestu do Polevskoje v termínu   
6. 10. – 10. 10. 2015. 
 
Bod č. 392/18 
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 
 
 
 
 
 

        Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Martin Kříž 
          starosta města                   místostarosta                                            
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Bod č. 393/19 
Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci Programu regenerace městské památkové 
zóny města Klatov pro léta 2016 – 2020. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
 
Bod č. 394/19 
Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace ve výši 300 000 Kč 
spolku SK Klatovy 1898 na pokrytí nákladů spojených se zajištěním sportovní činnosti a 
fungování mužstva mužů „A“ v soutěžním ročníku divize 2015/2016. 
       Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 
 
 

       
 
  Mgr. Rudolf Salvetr     Ing. Václav Chroust 
          starosta města                   místostarosta                                            
 
  
 
 
 Ing. Martin Kříž 
    místostarosta 

USNESENÍ č. 19 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 29. 9. 2015 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 395/20 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 396/20 
Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene 
- služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r.o. v pozemcích ve 
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a 
oprav zařízení ve vlastnictví firmy AIRWEB, spol. s r.o. za jednorázovou úhradu určenou 
při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH v platné výši pro 
následující akce: 
1/  k.ú. Klatovy – AIRWEB, Hálkova-dům čp. 132 – optický kabel 
 pp.č. 3792/100, 3792/11 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 9 bm plastové 

chráničky (dle současně platného ceníku za cca 1 800 Kč + DPH v platné výši) 
2/  k.ú. Klatovy – AIRWEB, Plzeňská – optický kabel 
 pp.č. 2445/4, 2445/5, 2445/3, 3405/9, 2093/3 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu 

cca 50 bm plastové chráničky (dle současně platného ceníku za cca 10 000 Kč + DPH 
v platné výši). 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 397/20 
Rada města rozhodla o přijetí dotace na projekt: „Dovybavení infrastruktury služeb 
cestovního ruchu Klatovy“ a schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D713005033 
z MMR k projektu v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 398/20 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/35/2015/Sl ze 

dne 1. 7. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou OTIS, a.s. Břeclav na akci: 
„Kompletní výměna nákladního výtahu v Domě pro seniory, čp. 816/III., Podhůrecká 
ul., Klatovy“. 
Předmětem dodatku je schválení seznamu subdodavatelů. 

2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 399/20 
1/  Rada města rozhodla o uzavření  Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. ORM/21/2015/Sl ze 

dne 20. 5. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Daniel Dvořák, Klatovy na 
akci: „Revitalizace zahrady v přírodním stylu v MŠ Studentská, Klatovy“. 
Předmětem dodatku je zařazení dodavatelů herních prvků do seznamu subdodavatelů a 
prodloužení termínu realizace do 20. 11. 2015. 

USNESENÍ č. 20 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 6. 10. 2015 
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2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
 
Bod č. 400/20 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zimní stadion Klatovy – 
rekonstrukce prostor bývalé kanceláře“ formou písemné výzvy zájemcům k podání 
nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce a internetových 
stránkách. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, 

kterým je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace 

dle přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf  Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 10. 2015 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve 

složení: 
Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Aleš Buriánek      Petr Fiala   
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Pavel Vlček 
Ing. Pavel Kaňák       Václav Šimek 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 10. 2015 od 10.00 hodin 
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                 
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle doplněného návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 3. 11. 2015 zprávu hodnotící komise 

s návrhem na přidělení veřejné zakázky a návrhem na zajištění financování realizace. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 401/20 
1/  Rada města schválila p. Ivana Havlovice jako zástupce vlastníka VD „Poldr na 
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Mochtínském potoce – Luby“ odpovědného za manipulaci s vodou a provádění TBD 
na VD dle příslušných legislativních norem. 

 
2/  Rada města schválila navrženou odměnu pro určeného zástupce vlastníka VD dle bodu 

1/ ve výši 1000 Kč měsíčně. 
3/  Rada města schválila p. Vlastimila Nadymáčka jako náhradníka p. Havlovice s tím, že 

odměna za vykonané práce bude dohodnuta a vyplacena na základě jejich rozsahu 
dodatečně. 

     Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 402/20 
Rada města vrátila zprávu „Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech“ k přepracování 
a po doplnění informací dle diskuse opětovně předložit na jednání RM dne 18. 11. 2015. 
    Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková  
     
Bod č. 403/20 
Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/HO/2015-inv. ze dne 
28. 7. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci: „Točník 
– chodník u silnice III/11766“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla  
o dva týdny tj. do 15. 11. 2015 z důvodu neočekávané vynucené překládky inženýrských 
sítí. 
    Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
 
Bod č. 404/20 
Rada města přijala informaci o tom, že rozsah prováděných prací nevyžadoval stavební 
povolení ani ohlášení a zároveň žádá o dovysvětlení ve smyslu diskuse. 
    Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík 
 
Bod č. 405/20 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ 
konané dne 14. 9. 2015. 
 
Bod č. 406/20 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport, konané dne 
21. 9. 2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
1/ mimořádné dotace 

a/ Vodní záchranná služba ČČK Klatovy, žádost o dotaci na zajištění účastni 2 členů na 
ME – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč, 

b/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města požaduje 
    doplnit žádost o vyčíslení nákladů, 
c/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na účast závodníka na ME – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč, 
d/ Dům dětí a mládeže Klatovy, žádost o dotaci na pronájem sport. Haly – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč, 
e/ Policejní sportovní klub Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků – rada města 

  schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty informovat žadatele a uzavřít s nimi příslušné 
smlouvy.        

Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
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Bod č. 407/20 
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory konaný dne 14. 9. 2015 a přijala 
následující závěry: 
k bodu 15/ vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy garáže Pod Valy s p. H a schválila 

využití tohoto nebytového prostoru Městem Klatovy pro potřeby městské policie.  
  

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
Bod č. 408/20 
1/ Rada města jmenovala Mgr. Radku Šustrovou, nar. 20. 9. 1976 trvale bytem 

Domažlická 354, Klatovy III, jako pověřeného zástupce Města Klatov při zakládání 
Společenství vlastníků jednotek domu čp.  691/IV, Klatovy. 

 
Bod č. 409/20 
1/ Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy na dobu 

určitou 3 měsíce na ubytovací jednotku č. 9 o velikosti 1+KK s příslušenstvím s pí GŠ. 
2/ Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy na dobu 

určitou 3 měsíce na ubytovací jednotku č. 35 o velikosti 2+KK s příslušenstvím, s LČ a 
MČ. 

     Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 410/20 
Rada města vzala na vědomí zprávu o umístění sídla spolku v bytě vlastněném městem. 
 
Bod č. 411/20 
1/ Rada města v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schválila převod prostředků 
z rezervního fondu Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194 do fondu investic a jeho 
současné čerpání na dodávku, montáž, uvedení do provozu a zaučení obsluhy přístupového 
a bezpečnostního systému na budovy Komenského čp. 133/IV a Plánická čp. 194/I 
v celkové výši 130 411, 40 Kč vč. DPH.  

2/  Rada města schválila čerpání fondu investic ve výši 65 863 Kč vč. DPH Základní škole 
Klatovy, Plánická ul. 194, na zhotovení přístřešku a zpevněných ploch na kola. 

        Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk 
Bod č. 412/20 
Rada města schválila čerpání fondu investic ve výši 45 920 Kč vč. DPH ZŠ Klatovy, 
Čapkova ul. 126 na zhotovení přístřešku na kola. 
   Zodpovídá: pí PaedDr. D. Martinková, Ph.D. 
 
Bod č. 413/20 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu Masarykovo ZŠ  
tř. Národních mučedníků 185, Klatovy IV ve výši 65 863 Kč na zhotovení přístřešku, 
zpevněné plochy a pořízení stojanu pro stání na kola.  
    Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 
    
Bod č. 414/20 
Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu Městské knihovny 
Klatovy na pořízení nové verze automatizovaného knihovního systému Clavius ve verzi 
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MARC21 ve výši 81 312 Kč. 
    Zodpovídá: pí Z. Buršíková 
Bod č.  415/20 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jiřím Pracným, Petra Bezruče 3, Praha 8 - 
Kobylisy (umělec). 
Předmět smlouvy: vystoupení Petry Černocké dne 16. 12. 2015 v Klatovech – poř. č. 303. 
 
Pojistná smlouva č. 5900071667 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna 
Insurance Group, nám. Republiky 115, Pardubice (pojistitel). 
Předmět smlouvy: smlouva o úrazovém pojištění - strážníci MP, řidič a zkušební komisaři 
města Klatovy – poř. č. 304. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný)  
a AIRWEB, spol. s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: uložení plastové chráničky – poř. č. 305. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný)  
a AIRWEB, spol. s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný). 
Předmět smlouvy: uložení plastové chráničky – poř. č. 306. 
 
Smlouva o úpravě pozemku pro umístění vjezdu mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ENES FLEISCH s.r.o. zastoupený jednatelem 
Uchukunem Kuchkarovem 
Předmět smlouvy: umístění účelové komunikace a úprava chodníku na části obecního 
pozemku č. 1972/6 v k.ú. Klatovy – poř. č. 307. 
 
Dodatek č, 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a  LS Profi auto s.r.o. zastoupená Ladislavem Smolíkem. 
Změna: čl. III, bod 2 a čl. V – poř. č. 308. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a AUTO NEJDL s.r.o. zastoupená jednatelem  
Ing. Jaroslavem Nejdlem (vypůjčitel) 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 3999/1 v k.ú. – reklamní zařízení – poř. č. 309. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem a PZ (nájemce). 
Předmět smlouvy: nájem stavební parcely č. 4160 a p.č. 3405/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 310. 
 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. ORM/21/2015/S1 ze dne 20. 5. 2015 mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a DD. 
Změna: článek 3.1. – poř. č. 311 
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Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/35/2015/s1 ze dne 1. 7. 2015 mezi Městským 
ústavem sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou  
Bc. Alenou Kleinerovou a OTIS a.s. zastoupená předsedou představenstva  
Ing. Alešem Korotvičkou. 
Změna: čl. 14.2. – poř. č. 312. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a VS, Kydliny, Klatovy (vypůjčitel) 
Předmět smlouvy:  pozemková parcela. č. 130/1 a 129/55 v k. ú. Kydliny – součást zahrady 
– poř. č. 313. 
  
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a JW, Městiště, Dešenice (pachtýř) 
Předmět smlouvy: část pozemkové parcely č. 1232/2 v k. ú. Klatovy – součást zahrady – 
poř. č. 314. 
 
Dohoda o narovnání mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem  
Salvetrem a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. zastoupená Bc. Pavlem Panuškou, 
generálním ředitelem. 
Předmět smlouvy: akce „Točník-chodník u silnice III/11766“ – poř. č. 315. 
 
Příkazní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem a DOMOZA projekt s.r.o. Plzeň zastoupená jednatelem Ing. Lenkou 
Helgertovou. 
Předmět smlouvy: akce zaměřené na rekonstrukci lesní cesty v lesoparku pro město Klatovy 
– poř. č. 316. 
 
Bod č. 416/20 
Rada města schválila Svazu zdravotně postižených – Šumava, z.s. Klatovy podle § 34a, odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb. užití znaku města Klatov na Zpravodaj, který vydává pro své členy.  
    Zodpovídá: p. J. Tománek 
Bod č. 417/20 
Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše Klatovy obsah kronikářského zápisu 
za rok 2014. 
 
Bod č. 418/20 
Rada města schválila obci Bolešiny  finanční příspěvek ve výši 13 500,- Kč na 
spolufinancování úprav běžeckých stop pro lyžaře - Klatovy – Bolešiny. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 419/20 
Předseda představenstva Ing. M. Kříž podal informaci o přípravě odpovědí na dotazy 
zájemců o kapitálový vstup do Klatovské teplárny, a.s.. Zájemcům, kteří podepsali dohodu 
o mlčenlivosti a dodali dotazy, budou vypracované odpovědi odeslány. 
 
 
Ing. Václav Chroust     Ing. Martin Kříž 
    místostarosta       místostarosta                                            
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 420/21 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 421/21 
Rada města na základě zprávy a hodnocení činnosti odboru vnitřních věcí rozhodla o tom,  
že na funkci vedoucího odboru nebude vypsáno výběrové řízení. 
 
Bod č. 422/21 
Rada města přerušila hodnocení činnosti vedoucí živnostenského odboru a rozhodla opětovně 
předložit zprávu o činnosti odboru v květnu 2016. 
 
Bod č. 423/21 
1/  Rada města schválila: 

a/  částečnou změnou trasy na uložení plynovodu v rámci akce: „Klatovy, ul. Dr. Sedláka 
– rekonstrukce STL a NTL plynovodů a přípojek“ mimo nový povrch komunikace pp. 
č. 3547/13, 4217/1 a 3547/8 v k.ú. Klatovy,  

b/  ponechání nefunkčního vedení plynovodu v obecních pozemcích pp.č. 3547/13  
a 4217/1 v k.ú. Klatovy s podmínkou geodetického zaměření nefunkčního plynovodu  
a jeho předání městu Klatovy pro evidenci v TDMM, 

c/  výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění a souhlasila 
s provedením výkopových prací na pp.č. 3547/8 v k.ú. Klatovy do 30. 11. 2015. 

 
2/ a/ Rada města schválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném 

znění a souhlasila s provedením výkopových prací v termínu do 30. 11. 2015 za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu pro 
akce: „Klatovy, Hálkova, dům čp. 132“ a „Klatovy, Plzeňská – přípojka pro ubytovnu 
nemocnice“.  
b/ Rada města nechválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném 
znění na akci „Klatovy, K Zaječímu vrchu“ a trvá na dodržení termínu tj. do 31. 10. 2015.  
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 424/21 
1/ Rada města souhlasila s čerpáním rezervy ve výši 799 952,38 Kč bez DPH, 967 942,38 Kč 

vč. DPH ze smlouvy o dílo č. ORM/18/2015/Sl ze dne 23. 4. 2015, uzavřené mezi městem 
Klatovy a firmou SMP CZ, a.s. Praha na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ 
Plánická“.  

2/ Rada města schválila čerpání rezervy rozpočtu akce „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ Plánická“ na úhradu nákladů spojených s novým řešením veřejného osvětlení   
a objektu čp. 208/I v Krameriově ulici ve výši 477 134,46 Kč vč. DPH. 

3/ Rada města doporučila ZM zařadit do rozpočtu města akci „Stavební opravy čp. 208/I, 

USNESENÍ č. 21 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 10. 2015 
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Klub seniorů a odborné učebny ve výši 892 000 vč. DPH. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 425/21 
Rada města schválila Potvrzení o přijetí dotace ze SFŽP ČR k projektu „Nákup drtiče odpadů 
města Klatovy“ v předloženém znění. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 426/21 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 5. 10. 2015. 
 
 
Bod č. 427/21 
Rada města schválila čerpání fondu investic ZŠ Tolstého na zhotovení přístřešku a zpevněných 
ploch na kola v celkové výši 70 416,23 Kč vč. DPH. 
       Zodpovídá: pí Ing. Chalupová 
 
Bod č. 428/21 
Rada města doporučila ZM schválit akce do Programu regenerace MPZ pro rok 2016: 
č. 1- objekt č.p. 62/I, náměstí Míru, Klatovy – stavební úpravy podlahy ve vestibulu radnice 
č. 2 - objekt č.p. 63/I, náměstí Míru, Klatovy – oprava soklu, omítek 1.NP 
č. 3 - objekt č.p. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – oprava komínů II. etapa 
č. 4 - hradební zeď na p.č. 25/1 k.ú. Klatovy, u č.p. 45/I, Vančurova ul., Klatovy – oprava 
hradební zdi. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 429/21 
1/ Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku č. 2/2015 o spádových obvodech pro 

umístění žáků do 1. tříd ZŠ v Klatovech pro školní rok 2016/17. 
2/ Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd ZŠ, který se bude konat dne  

29. 1. 2016. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 430/21 
1/ Rada města schválila s platností od 20. 10. 2015 koordinátorku Projektu Zdravé město  

a místní Agendy 21 Bc. Martinu Sommerovou. 
2/ Rada města schválila s platností od 20. 10. 2015 zapisovatelku Komise pro udržitelný 

rozvoj, zdravé město a místní Agendu 21 Bc, Martinu Sommerovou. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 431/21 
Rada města jmenovala pí Ing. Jiřinu Adámkovou, ředitelku SNK s.r.o. jako členku bytové 
komise. 
 
Bod č. 432/21 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc září 2015. 
 
Bod č. 433/21 
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 12. 10. 2015  
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
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k bodu 18/ schválila uzavření nájemní smlouvy s Oblastní charitou Klatovy na nebytový 
prostor v suterénu budovy 59/I, Balbínova ul. pro účely rozšíření charitního 
šatníku, nájemné ve výši pro zónu 8, 

 
k bodu 19/ neschválila poskytnutí slevy na nájemném nebytového prostoru Krameriova 139/I  

pí JUDr. Juditě Jakubčíkové za měsíc září a říjen 2015, 
k bodu 20/ schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou na kancelář nám. Míru 63/I 

s Diakonií ČCE k 31. 12. 2015 a schválila uzavření nájemní smlouvy na tyto 
prostory se společností  Možnosti tu jsou, o.p.s. od 1. 1. 2016 za stejných 
podmínek,  

k bodu 21/ schválila prodloužení nájemní smlouvy na kostel sv. Vavřince pro výstavní účely 
s Galerií Klatovy/Klenová na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, 

k bodu 22/  schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce depozitáře, Hálkova 135/V 
s Vlastivědným muzeem dr. Hostaše do 31. 12. 2016, 

k bodu 23/ schválila umístění sídla pobočného spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska  - Okresní sdružení hasičů Klatovy na adrese Vídeňská 9/IV, 

k bodu 24/ schválila ukončení nájemní smlouvy na prodejnu Vídeňská 6/IV s p. LH a 
uzavření nájemní smlouvy na tento nebytový prostor  
s pí ER za stejných podmínek. 
      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 

 
Bod č. 434/21 
Rada města projednala zápis č. 8/15 z jednání bytové komise ze dne 14. 10. 2015  
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1. schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Klatovy, Plánická s pí MM na 

dobu určitou 2 roky, 
k bodu 1.2.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Klatovy, Palackého s p. JJ na 

dobu určitou 2 měsíců, 
k bodu 1.3.  vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

PK, Klatovy, 
HA, Klatovy, , 
SM, Klatovy, 

k bodu 2.1.  schválila prodloužení smlouvy o ubytování na  Zahradní, Klatovy ubytovací 
jednotka č. 7, s pí JK o 3 měsíce, pod podmínkou uhrazení dlužné částky do 
27.10.2015, 

k bodu 3 schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy na dobu určitou 3 
měsíce na ubytovací jednotku č. 25 (1+KK) s pí MJ a schválila uzavření 
smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy na dobu určitou 3 měsíce na 
ubytovací jednotku č. 27 o velikosti 2+KK s příslušenstvím s pí GE a CŠ,             
    

k bodu 4.1.   schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, kat. A, 2+KK  
 s příslušenstvím, Klatovy, Plánická, s pí JK,  bytem Klatovy, Voříškova, na dobu 

určitou 1 rok, 
k bodu 4.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, 

Niederleho s p. MP, bytem Klatovy, Niederleho, na dobu určitou 6 měsíců, pod 
podmínkou uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 17, 
Klatovy, Niederleho,  

k bodu 4.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na 
adrese Klatovy, Masarykova s pí JŠ, bytem Masarykova, Klatovy, na dobu 
neurčitou, za podmínky uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 
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4 Klatovy, Masarykova, 
 
 
 
k bodu 4.4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 

na adrese Klatovy, Plánická na dobu neurčitou s pí IL, za podmínky uzavření 
dohody o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 6, Klatovy, Plánická,  

k bodu 5.1.   schválila podnájem bytu č. 4 na adrese Klatovy, Plánická pro p. JM na dobu 
určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016, 

k bodu 6.1.  schválila umístění sídla spolku Český jezdecký klub Klatovy na adrese Klatovy, 
Koldinova 325/II. 

      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
 
Bod č. 435/21 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. (pojišťovna). 
Předmět smlouvy: pojištění majetku, elektronických zařízení a odpovědnosti za škodu. 
Změna: doplnění - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou městu starostou, 
místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva – poř- č. 317. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Jürgenem Herbertem 
Wolfgangem Pöschlem, Bayerisch Eisenstein, Německo (budoucí kupující). 
Změna: smluvní strana - místo Jürgena Herberta Wolfganga Pöschla vstupuje Textil-Logistik 
Wäschemann s.r.o., Koldinova 166, Klatovy – poř. č. 318. 
 
Potvrzení o přijetí dotace na realizaci akce „Nákup drtiče odpadů města Klatovy“ – poř. č. 319. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., Praha 2 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
„Klatovy, Airweb, Jiráskova - optický kabel“ – poř. č. 320. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., Praha 2 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
„Klatovy, Airweb, Beránek - optický kabel“ – poř. č. 321. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., Praha 2 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
„Klatovy, Airweb, Retex - optický kabel“ – poř. č. 322. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., Praha 2 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
„Klatovy, Airweb, Hálkova - optický kabel“ – poř. č. 323. 
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Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o., Praha 2 (oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
„Klatovy, Airweb, Čedík - optický kabel“ – poř. č. 324. 
 
Pojistná smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s.  Praha. 
Předmět smlouvy: pojištění bikeboxů – poř. č. 325.  
 
 
Bod č. 436/21 
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Zimní stadion Klatovy, 

o.p.s. za rok 2014. 
2/ Rada města schválila změnu smlouvy o výpůjčce na smlouvu nájemní a pověřila právničku 

města ve spolupráci s ORM připravit návrh nájemní smlouvy. 
        Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
                 pí Ing. D. Pleskotová 
         
Bod č. 437/21 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ konané 
dne 12. 10. 2015. 
 
Bod č. 438/21 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne  
19. 10. 2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:  
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost:  
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 1 320 oprávněným členům.  
Výše příspěvku činí 568 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50 000 Kč doporučila rada města  
ZM ke schválení (Atletika Klatovy, SK Klatovy 1898, LTK Klatovy, TJ SOKOL Klatovy, 
BK Klatovy),  
 
k bodu 2/ mimořádné dotace:  
1/ LTK Klatovy, žádost o dotaci na sportovní činnost klubu – družstvo mužů 2. liga – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč, 
 
2/   Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města schválila 

poskytnutí dotace ve výši 18 000 Kč, 
 
3/  Římskokatolická farnost Klatovy, žádost o dotaci na pořádání koncertu – rada města 

schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč na dopravu, 
 
 
4/  Český jezdecký klub Klatovy, žádost o dotaci na rekonstrukci a vybudování kolbiště –  

rada města uložila ORM předložit podklady k záměru,  
 
5/ Basketbalový klub Klatovy, žádost o dotaci na tréninkový kemp a zápasy týmu kadetek  
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do 17 let v USA -  rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč.  
 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi 
příslušné smlouvy. 
        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 439/21 
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadového 

hospodářství Klatovy s.r.o. ze dne 19. 10. 2015. 
2/ Rada města uložila OŽP zaktualizovat zprávu ohledně místního poplatku za svoz 

komunálního odpadu. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
Bod č. 440/21 
Rada města v působnosti valné hromady KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. vzala na vědomí  
zprávu o variantách splnění ekologických norem provozu Klatovské teplárny a.s. (výhled do  
r. 2025) včetně jejich financování společností. 
 
 
 

 
 
 
Mgr. Rudolf  Salvetr     Ing. Václav Chroust 

             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 441/22 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 442/22 
1/ a/  Rada města doporučila ZM schválit prodloužení termínu dokončení výstavby bytových 
  domů v rámci akce: „Klatovy, Atrium park Hůrka – obytná zástavba“ do 31. 12. 2021. 
 
 b/ Rada města doporučila ZM schválit změnu smluvního partnera na prodej obecních  

pozemků zastavěných bytovými domy v rámci akce: „Klatovy, Atrium park Hůrka – 
obytná zástavba“ ze společnosti STAFIN a.s., Edvarda Beneše 590/31, Plzeň – 
Doudlevce na společnost STAFIN Klatovy, s.r.o, Edvarda Beneše 590/31, Plzeň – 
Doudlevce, vše za podmínky složení plné výše kupní ceny v budoucnu převáděných 
obecních pozemků jako zajištění řádného dodržení všech smluvních podmínek. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod částí pozemku č. 28/1  

a p. č. 740/49 v k.ú. Točník u Klatov do vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 
301 00 Plzeň. V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o právu provedení 
stavby, s vlastní realizací po kolaudaci stavby.  

 
3/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod – pp.č. 97/3, 97/30 a 97/32  

o celkové výměře 287 m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-ÚZSVM, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2. 

 
4/ Rada města uložila ORM a místostarostovi města p. Ing. V.  Chroustovi jednat o snížení 

kupní ceny  za výkup nemovitostí – stp.č. 1518 vč. objektu čp. 340/III. v k.ú. Klatovy do 
majetku města od spoluvlastnic TB, Moskevská, Praha, Mgr. KM, Dětská, Praha a KŠ, 
Okrouhlá Radouň. 

 
5/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: 

„REKO MS Klatovy – Tyršova – stavební úpravy plynovodů a přípojek“ v obecních 
pozemcích pp.č. 356/1 a 3409/29 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami 
hospodářského odboru MěÚ a TSMK. 

   
b/  Rada města nesouhlasila s ponecháním nefunkčního NTL plynovodu v obecních 

pozemcích č. 456/1, 3409/34 a 3422/40 v k.ú. Klatovy z důvodu blízkosti vzrostlých 
stromů a nové povrchové úpravy (dlažby) s podmínkou geodetického zaměření 
nefunkčního potrubí pro evidenci v TDMM. 

  
 c/  Rada města schválila výjimku z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění k zásahu do 

„chráněné komunikace“ – chodníku v Tyršově ulici na pp.č. 3409/29 v k.ú. Klatovy za 

USNESENÍ č. 22 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 11. 2015 
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účelem odpojení nefunkčního NTL plynovodu s podmínkami hospodářského odboru 
MěÚ ze dne 24. 6. 2015. 

 
6/ a/ Rada města schválila realizaci akce a vydání územního rozhodnutí na stavbu 

„Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu Klatovy, ul. Křižíkova“ v obecních 
pozemcích pp.č. 3914/4, 3914/10 a 3914/11 v k.ú. Klatovy dle předložené situace 
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ. 

 
b/  Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví Města 
Klatovy v k.ú. Klatovy –umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby  
a oprav NTL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy-Křižíkova“ – v pp.č. 
3914/11, 3914/4, 3914/10 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 120 bm 
plynovodu a přípojek ve stávající trase za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH 
v platné výši (v současné době za cca 9 000 Kč + DPH v platné výši). 

 
7/ Rada města schválila realizaci akce a vydání územního rozhodnutí na stavbu „Štěpánovice, 

KT, 755 – VN, TS, NN IV-12-0010263“ v obecních pozemcích pp.č. 548, 652, 128/3, 435 
a 437/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené situace s podmínkami hospodářského 
odboru MěÚ, kolmým vedením protlaků, umístěním přívodního kabele VN při okraji 
komunikace ve vlastnictví města a doplněním projektu o přeložku VO a uložení datové 
chráničky v celé trase pokládky nových el. kabelů. Náklady na doplnění projektu o VO  
a jeho realizaci ponese HO města Klatovy. Náklady na doplnění projektu o chráničku 
datové sítě včetně realizace ponese ČEZ Distribuce a.s.  

 
8/ a/  Rada města  schválila úpravu části obecního pozemku č. 212/3 v k.ú. Klatovy pro 
   umístění kontejnerů na separovaný odpad. 
  
 b/ Rada města uložila ORM zadat PD na provedení úpravy pozemku pro umístění 
   kontejnerů. 
 
9/ Rada města schválila výjimku z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném 

znění a trvá na provedení výkopových prací v termínu do 30. 11. 2015 v pp.č. 1927/32, 
4164/8 a 1927/34 v k.ú. Klatovy pro akce „BETONÁRNA BERGER BETON ZÁVOD 
KLATOVY“ a „TEXTIL – LOGISTIK WÄSCHEMANN s.r.o.“ za vhodných 
klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu. 

 
10/  Rada města schválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném 

znění  a souhlasila s provedením výkopových prací na pp.č. 3914/3, 85/1 a 2772/16 v k.ú. 
Klatovy z důvodu realizace akce: „Klatovy, Štorchova ulice – rekonstrukce NTL 
plynovodu a přípojek“ s podmínkami hospodářského odboru ze dne 16. 1. 2015 a 29. 10. 
2015. V místě výkopu bude položen do 26. 11. 2015 provizorní asfaltový povrh  
a konečná úprava v celé šíři  chodníku bude provedena na jaře r. 2016 (duben-květen). 

 
11/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp.č. 1471/1, 1471/4, 
1471/5, 1482/1 v kú Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení 
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN a 1 ks přípojkové skříně pro 
akci „Klatovy, Nádražní, stp.č. 1940 - kNN“ za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání 
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vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné 
výši (v současné době za cca 9 500 Kč + DPH). 

 
12/ a/ Rada města revokovala usnesení ze dne 6. 10.2015 a rozhodla zrušit Smlouvu o úpravě 

pozemku pro umístění vjezdu uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ENES 
FLEISCH s.r.o. Praha na realizaci akce: „Manipulační plocha na části pozemku 
Koldinova 672 pro potřeby jatek“, 

b/ Rada města rozhodla o tom, že Město Klatovy se přihlásí jako účastník stavebního 
řízení.      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 443/22 
1/ Rada města schválila přijetí dotace ve výši 300 000 Kč od Plzeňského kraje na akci: 

„Zimní stadion Klatovy – rekonstrukce prostor bývalé kanceláře“. 
 
2/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Zimní stadion Klatovy – rekonstrukce 

prostor bývalé kanceláře“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 312 362 Kč s tím, že 
část nákladů ve výši 300 000 Kč bude hrazena z dotace a část nákladů ve výši 12 362 Kč 
bude uhrazena příspěvkem od společnosti Zimní stadion, o. p. s. 

 
3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Oleg LUŽA, Stašov 80, 267 51 Zdice, IČ: 

47516950 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Zimní stadion Klatovy – rekonstrukce prostor bývalé 
kanceláře“ z důvodu porušení zadávacích podmínek. 

 
4/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce mimo režim zákona na akci „Zimní stadion Klatovy – rekonstrukce prostor 
bývalé kanceláře“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Gedosta spol. s r.o., Koterovská 25, 326 00 
Plzeň, IČ: 48363201. 

 
5/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 258 150,34 Kč bez DPH, 
312 362,00 Kč vč. DPH, po schválení financování akce Zastupitelstvem města.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                 p. Mgr. R. Salvetr 
 
Bod č. 444/22 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na 

dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt 
„Stavební úpravy čp. 208 – klub seniorů a odborné učebny“ formou písemné výzvy  
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, 
internetových stránkách a profilu zadavatele. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je nejnižší nabídková cena. 
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
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4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera   
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 11. 2015 od 10. 15 hodin jejího 
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro. 

  
5/  Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:  

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                               Mgr. Věra Tomaierová 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Ing. Jiří Kučera      Eva Slabá 
Ing. Jiřina Adámková     Martin Červený 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne  25. 11 2015 od 14.15 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                  
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 12. 2015 (případně 15. 12. 2015) zprávu 

hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 445/22 
1/  Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Smykem řízený nakladač pro 
TSMK“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace. 

 
2/  Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým 

je nejnižší nabídková cena.  
 
3/  Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle 

přílohy. 
     
4/  Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: 

Členové        Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Daniela Pleskotová     Eva Slabá 
Ing. Petra Bouřilová     Ing. Jiří Kučera  

     
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 11. 2015 od 10.00 hodin jejího 
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zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro. 
  
 
5/  Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení: 

Členové                                                                           Náhradníci 
Ing. Václav Chroust     Mgr. Rudolf Salvetr 
Ing. Martin Kříž                           Ing. Jiří Dio 
Petr Fiala       Aleš Buriánek 
Pavel Strolený      MUDr. Roman Kollros 
Bc. Vlasta Komaňská     Jaroslav Rehák 
Ing. Daniela Pleskotová                                              Eva Slabá 
Mgr. Radka Šustrová     Ing. Petra Bouřilová 
Peter Pošefka      Ilona Matoušová 

 
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 11. 2015 od 14. 00 hodin jejího 
zasedání v kanceláři vedoucí ORM. 

                 
6/  Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu. 
 
7/  Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 12. 2015 (případně 15. 12. 2015) zprávu 

hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky. 
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 446/22 
RM vzala na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti nového územního plánu města a uložila 
místostarostovi města Ing. Václavu Chroustovi předložit tuto zprávu k projednání 
Zastupitelstvu města dne 10. 11. 2015. 
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 447/22  
1/ Rada města vzala na vědomí stav připravenosti projektu „Mercandinovy sady – II. etapa   

revitalizace“ a doporučila ZM schválit předloženou Koncepci sanace sadů. 
   
2/ Rada města doporučila ZM schválit záměr realizace projektu: „Mercandinovy sady –  

II. fáze revitalizace“, týkající se úprav centrálního parteru sadů v roce 2016. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 448/22 
1/ Rada města schválila  úpravu vnitřní Směrnice č. 15 – Tvorba a způsob čerpání sociálního 

fondu v souvislosti s nárůstem hodnoty jedné stravenky o 5 Kč u zaměstnanců města, 
strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů, s účinností od 1.1.2016 dle varianty II. 

  
2/ Rada města doporučila ZM schválit navýšení základního přídělu do sociálního fondu 

ve výši 1722 tis. Kč ročně dle varianty II.  
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 
Bod č. 449/22 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2015. 
          Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 450/22 
Rada města vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu záměru zavezení vodní nádrže na 
p.p.č. 968/10 v k.ú. Bezděkov u Klatov. 
Bod č. 451/22 
Rada města v souladu se zák. č. 90/2012 a v souladu se Stanovami Stavebního a nájemního 
družstva Klatovy 60 b.j. zmocňuje Renatu Hrebeňovou, pracovnici odboru vnitřních věcí MěÚ 
Klatovy jednat jménem města Klatovy v orgánu družstva – v představenstvu družstva Stavební 
a nájemní družstvo 60 b.j. Klatovy. 
 
Bod č. 452/22 
Rada města doporučila ZM schválit účast města Klatovy ve sdružení zadavatelů na základě 
smlouvy uzavřené s městem Sušice za těchto podmínek: 
a/  město Klatovy bude zástupcem sdružení, tzn. bude zmocněno vystupovat v souvislosti 

s veřejnou zakázkou za sdružení a to bezúplatně, 
b/ výběr dodavatele bude podléhat souhlasu obou účastníků sdružení, 
c/ smlouva s vybraným dodavatelem bude podepsána oběma účastníky sdružení 
        Zodpovídá: pí Mgr. Radka Šustrová 
Bod č. 453/22  
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 8/2015) mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a ER, Plánická, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: Vídeňská čp. 66, Klatovy. 
Účel nájmu: prodejna oděvů, textilu a doplňků – poř. č. 326. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2013 mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (půjčitel)  
a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech (vypůjčitel). 
Změna: prodloužení platnosti smlouvy - do 31. 12. 2016 – poř. č. 327. 
 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/2008 mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a Galerií Klatovy/Klenová, přísp. org. Plzeňského kraje (nájemce). 
Změna: prodloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2017 – poř. č. 328. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 12/2012 mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a Možnosti tu jsou o.p.s., Plzeň (nájemce). 
Změna: čl. II - účel nájmu - chráněná dílna a kancelář 
             čl. III Specifikace prostor a ceny a čl. IV Výše smluvního nájemného – poř. č. 329. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 9/2014 mezi městem Klatovy, 
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou 
Adámkovou (pronajímatel) a Oblastní charitou Klatovy (nájemce). 
Změna: čl. III Specifikace prostor a ceny a čl. IV. Výše smluvního nájemného – poř. č. 330. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a Pošumavskou odpadovou, s.r.o., Dr. Sedláka 782, Klatovy 
(nájemce). 
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Předmět smlouvy: nájem id. 1/2 Centra odpadového hospodářství za cenu obvyklou 20 Kč/m2  
a kanceláří o výměře 40 m2 v č.p. 62 za cenu 508 Kč/m2/rok – poř. č. 331. 
 
Změna smlouvy o výpůjčce na nájemní smlouvu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Zimním stadionem Klatovy, o.p.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: zimní stadion v Klatovech – poř. č. 332. 
 
Dodatek č. 244/2015/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 
2015 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(příjemce) a Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha (poskytovatel). 
Změna: upřesnění povinností příjemce vyplývajících ze smlouvy – poř. č. 333. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jiřím Täglem, Měchurova 354, Klatovy 
(zhotovitel). 
Předmět smlouvy: akce „Využití historického koryta Mlýnské stoky náhon Hruštička“. 
Změna: čl. 5.2 Cena za zhotovení díla – poř. č. 334. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva  
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou ProjektEL s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - „Klatovy, 
Nádražní, KT, p.č.st. 1940 - kNN“ – poř. č. 335. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a STEMONT JS s.r.o., Horšovský Týn 
(oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - „Klatovy, Harfa - 
kNN“ – poř. č. 336. 
 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace – mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem zastoupeným hejtmanem Václavem 
Šlajsem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce – poř. č. 337.  
 
Bod č. 454/22 
Rada města schválila MěKS přesun finančních prostředků ve výši 597 300 Kč z rezervního 
fondu do fondu investic na financování akce „Realizace vytápění vstupního schodiště  
a čistící zóny do kulturního domu“. Současně schválila čerpání fondu investic na výše 
uvedenou akci ve výši 597 255,31 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová 
Bod č. 455/22 
Rada města schválila umístění sídla spolku „Svaz zdravotně postižených Šumava, z.s.“  na 
adrese Vídeňská 9, Klatovy IV. 
       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 456/22 
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na výkon 
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regionálních funkcí knihoven na rok 2016 z rozpočtu Plzeňského kraje a zároveň schválila 
přijetí případné dotace na bankovní účet města. 
       Zodpovídá: pí Z. Buršíková  
Bod č. 457/22 
1/ Rada města schválila MěÚSS Klatovy navýšení objemu prostředků na platy na rok 2015  

o částku 141 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů od 1. 11. 2015. 
 
2/ Rada města schválila MěÚSS Klatovy změnu plánu hospodaření pro rok 2015. 
        Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 458/22 
Rada města vzala na vědomí vítěze veřejných zakázek malého rozsahu: 
1/ firmu RD Medica, s.r.o. Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 – Žižkov, která předložila 

nejvýhodnější cenovou nabídku na akci „Oprava stěn a madel ve třech podlažích Domova 
pro seniory v Klatovech“, 

 
2/ firmu Antonín Fukal INTERIER-BYT, Hlávkova 761/III, 339 01 Klatovy, která předložila 

nejvýhodnější cenovou nabídku na akci „Výměna 3 kusů dvoukřídlových požárních 
uzávěrů, vybavených automatickým otevíráním servopohonem s čidlem reagujícím na osobu 
a vybavených elektricky ovládanými uzavíracími mechanismy řízenými el. požární 
signalizace v Domově pro seniory v Klatovech“. 

       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č. 459/22 
Rada města schválila MěÚSS Klatovy přijetí daru pro zařízení „Domov pro seniory Klatovy, 
Podhůrecká 815/III finanční dar ve výši 5000 Kč ta zajištění kulturních a společenských akcí 
pro klienty Domov pro seniory v Klatovech. Dárce – TOWER Net s.r.o. Kaznějovská 1311/60,  
323 00 Plzeň – Bolevec, IČ 29101760. 
       Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 
 
Bod č.  460/22 
1/ Rada města v působnosti valné hromady vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady 

Lesy města Klatovy, s.r.o. ze dne 21. 10. 2015. 
2/ Rada města schválila kritéria pro přiznání mimořádných ročních odměn jednateli 

společnosti. 
Závěry z předložené zprávy budou uvedeny v samostatném rozhodnutí. 
        Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský 
  
Bod č. 461/22 
1/ Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování 

zápůjček z fondu rozvoje bydlení – XLVII. kolo. 
 
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto 

zveřejnit v místním tisku. 
 
3/ Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů, 

shromáždění podkladů a svolání komise je za hospodářský odbor p. František Kocfelda, 
za finanční odbor pí Ing. Hana Chalupová. 
       Zodpovídá: p. F. Kocfelda 
                pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 462/22 
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o účtech nesvéprávných osob, kterým město 

vykonává ze zákona a na základě rozhodnutí soudu funkci veřejného opatrovníka.  
2/ Rada města souhlasila s uzavřením smluv o založení běžného účtu pro nesvéprávné osoby 

pod záštitou města u Komerční banky, a. s. a současně zmocňuje starostu města  
Mgr. Rudolfa Salvetra k podepsání těchto smluv pro nesvéprávné osoby, kterým město 
aktuálně plní či do budoucna bude plnit funkci veřejného opatrovníka.  
       Zodpovídá: Ing. H.Chalupová 
                Bc. H. Křivohlavá 

 
Bod č. 463/22 
Rada města schválila Diecézní charitě Litoměřice, Domovu svaté Máří Magdalény, Jiřetín 
poskytnutí dotace ve výši 16 000 Kč pro pí KM s dcerami T a Š.  
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 464/22  
Rada města schválila program Zastupitelstva města konaného dne 10. 11. 2015. 
 
Bod č. 465/22 
Rada města vzala na vědomí změnu jednatele společnosti Pošumavské odpadové společnosti. 
Ing. Věru Rozsypalovou nahradí p. Ing. Michael Skrbek. 
 
 
Bod č. 466/22 
Rada města stanovila termín 6.11.2015 pro ukončení přijímání  nabídek k jednání o možnosti 
kapitálového vstupu do Klatovské teplárny, a.s. 
 
Bod č. 467/22 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 
 

 
 
Mgr. Rudolf  Salvetr     Ing. Václav Chroust 

             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 468/23 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 469/23 
Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. projednala změnu člena 
představenstva a člena dozorčí rady. 
Závěry z jednání budou uvedeny v samostatném zápise. 
 
Bod č. 470/23 
1/  Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pp.č. 3935/3 o výměře cca 20 m2  

pro stavbu řadové garáže: 
 a/  pí MR, U Retexu, Klatovy za kupní cenu smluvní 800 Kč/m2,  
           tj. celkem cca 16 000 Kč, 

b/  výběrovým řízení, s vyvolávací cenou ve výši 800 Kč/m2. 
 
2/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 959/1 v k.ú. 

Klatovy o výměře cca 30 m2 MT, Karafiátová, Klatovy za cenu dle znaleckého posudku 
215 Kč/m2, celkem cca 6 450 Kč.    

 
3/ Rada města doporučila  ZM schválit změnu stavebníka v uzavřené smlouvě o Právu stavby 

zapsané na pozemku p.č. 4204/5 – o výměře 13 900 m2 v průmyslové zóně Pod Borem 
Klatovy z Jürgena Herberta Wolfganga Pöschla na Textil – Logistik Wäschemann s.r.o.. 
Úkon bude zajištěn Smlouvou o převodu Práva stavby obsahující ustanovení o nevyužití 
předkupního práva města k Právu stavby při převodu Práva stavby na jiný subjekt dle 
aktuálního znění smlouvy.   

 
4/ a/ Rada města revokovala své usnesení ze dne 2. 9. 2014 a souhlasila s realizací akce  

a s vydáním územního souhlasu na stavbu: „Klatovy, Procházkova – kNN“ v obecních 
nemovitostech pp.č. 2754/11 a stavbě komunikace na pp.č. 2154/2 v k.ú. Klatovy dle 
předložené situace a s podmínkami hospodářského odboru ze dne 28. 7. 2014, bez 
podmínky uložení chráničky HDPE 40 pro město.  

 b/ Rada města doporučila ZM revokovat UZM ze dne 9. 9. 2014 ve věci požadavku daru 
chráničky HDPE 40 mm v pp.č. 2754/11 a 2754/2 v k.ú. Klatovy do majetku města od 
ČEZ Distribuce a.s. 

 
5/ Rada města souhlasila s realizací akce: „Klatovy, Tyršova, Sokolovna – kNN“ v obecních 

pozemcích pp.č. 3407/1 a 3409/1 v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace a uděluje 
výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném znění k zásahu do 
tzv. chráněné komunikace na pp.č. 3407/1 v k.ú. Klatovy – chodníku v ul. Kpt. Jaroše, vše 
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 14. 10. 2015. 

USNESENÍ č. 23 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. 11. 2015 
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6/ 1/ Rada města rozhodla o výši jednotlivých kroků pro navyšování ceny při výběrovém 
   řízení na prodej obecních nemovitostí takto: 

a/  prodej pp.č. 698/42 o výměře 26 m2 v k.ú. Klatovy – u střelnice v Lubech pro stavbu 
řadové garáže, s vyvolávací cenou 800 Kč/m2 – výše kroků 50 Kč/m2 

b/  prodej pp.č. 698/45 a 698/44 o celkové výměře 25 m2 v k.ú. 
Klatovy – u střelnice v Lubech pro stavbu řadové garáže, s vyvolávací  
cenou 800 Kč/m2 – výše kroků 50 Kč/m2. 

 
2/ Rada města rozhodla o složení dražební komise pro výběr nejvhodnější nabídky: 

Předseda:  Ing. Václav Chroust 
Členové:  Ing. Martin Kříž, Mgr. Radka Šustrová, Ing. Daniela Pleskotová,  

Ing. Jaroslava Kudrnková. 
 
7/ Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících nájemních smluv pro umístění 

reklamních panelů na dobu určitou do 31. 12. 2017. Ostatní podmínky nájemních smluv 
zůstávají nezměněny. 

 
8/ Rada města rozhodla o prodloužení platnosti stávajících smluv o výpůjčce pro umístění 

reklamních panelů a hodin na dobu určitou do 31. 12. 2017. V případě reklamních hodin za 
podmínky, že musí být funkční a ukazovat přesný čas. Ostatní podmínky smluv zůstávají 
nezměněny.  

 
9/ Rada města rozhodla o výpůjčce části pozemku pp.č. 185/1 v kú Klatovy o výměře 1 m2 

pro umístění reklamního poutače na dobu určitou do 31. 12. 2017 společnosti CZECH 
TIME MEDIA, s. r. o., Kloboučnická 1435/24, 140 00 Praha 4 za podmínky, že musí být 
funkční a ukazovat přesný čas. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.  

 
 
10/ Rada města rozhodla o prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce - části pozemku p. č. 

3792/94 v k. ú. Klatovy zastavěného prodejním stánkem majiteli RŠ, Točník, Klatovy na 
dobu určitou do 31. 12. 2017. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny. 

 
11/ Rada města rozhodla o opravě, popř. výměně lavičky na pp.č. 3407/15 v k.ú. Klatovy 

Technickými službami Klatovy a uložila městské policii provádět pravidelné kontroly 
veřejného prostranství v Kollárově ulici. 

 
12/ Rada města schválila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů č. P1/2011 v platném 

znění a souhlasí s dokončením povrchové úpravy chodníků a cyklostezky po rekonstrukci 
plynovodu v ulici Dr. Sedláka do 30. 11. 2015. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 471/23 
Rada města vzala na vědomí informaci o projektech s podanou žádostí o dotaci z aktuálně 
vyhlášených výzev OPŽP. 
 
Bod č. 472/23 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 2. 11. 2015. 
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Bod č. 473/23 
Rada města schválila Dodatek č. 1 k Pravidlům Rady města č. P 1/2013 pro oddílné dešťové 
kanalizace města Klatovy a integrovaných obcí.   
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
 
Bod č. 474/23 
1/ Rada města schválila  změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací 

města pro rok 2015 následujícím způsobem: 
a/ objem prostředků na platy pro rok 2015 dle výše uvedené tabulky, 
b/ odpisové plány pro rok 2015 dle výše uvedené tabulky, 
c/ úpravy plánů hospodaření pro rok 2015 dle přílohy.  

2/ Rada města schválila úpravu plánu hospodaření hospodářské činnosti města zajišťované 
Správou nemovitostí Klatovy, s. r. o. pro rok 2015.  

         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 475/23 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne  
9. 11. 2015. 
 
Bod č. 476/23 
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4. 11. 2015. 
 
Bod č. 477/23 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc říjen 2015. 
 
Bod č. 478/23 
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 691/16, 

Suvorovova 691/IV, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit. 
 Rada města uložila místostarostovi Ing. M. Křížovi prověřit zájem o nabízenou bytovou 

jednotku č. 381/7, Masarykova 381/III, Klatovy dle diskuse. 
2/ Rada města jmenovala Mgr. Radku Šustrovou, nar. 20. 9. 1976, bytem Domažlická 354, 

Klatovy III, jako pověřeného zástupce Města Klatov při zakládání Společenství vlastníků 
jednotek 693/IV, Klatovy. 

         Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková  
 
Bod č. 479/23 
Rada města projednala zápis č. 9/15 z jednání bytové komise ze dne 11. 11. 2015  
a k následujícím bodům přijala tyto závěry: 
k bodu 1.1.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Vrbova  

s pí AVna dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.2.    schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Palackého 

 p. JJ na dobu určitou 2 měsíců, 
k bodu 1.3  vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:  

JJ, Klatovy 
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CR, Klatovy 
 
k bodu 1.4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, 

Masarykova s pí KZ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.5.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Palackého 

s p. JM a pí TM na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.6.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, Niederleho 

s pí NO na dobu určitou 3 měsíce pod podmínkou uhrazení dlužné částky do 
28.11.2015, 

k bodu 1.7.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Koldinova 
s pí VB na dobu určitou 3 měsíce,  

k bodu 1.8. schválila  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, Niederleho 
s p. JK na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 1.9.    schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, na adrese Klatovy, nám. Míru 
s pí MJ na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 1.10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Koldinova 
s pí IH na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 1.11.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Koldinova 
s p. VK na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 1.12. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Niederleho 
s pí HF na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 1.13. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, Vrbova  
s p. JS a pí VJ na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 2.1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní, 
ubytovací jednotka č. 4, s p. JČ a pí EJ o 3 měsíce,  

k bodu 3. schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy na dobu určitou 3 
měsíce: 
- na ubytovací jednotku č. 25  (1+KK) s paní RH 
- na ubytovací jednotku č. 28  (1+KK) s p. JK  
- na ubytovací jednotku č. 29  (1+KK) s p. AR  
- na ubytovací jednotku č. 35 o velikosti 2+KK s příslušenstvím se sl. NŽ. 

k bodu 4.1.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Suvorovova, s pí NJ, bytem Suvorovova, Klatovy, na dobu určitou 1 
rok, 

k bodu 4.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, kat. A, 1+2 s příslušenstvím, 
Klatovy, Pražská, s pí VK, bytem Štipoklasy, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.3, kat. A, 2+KK a s příslušenstvím, 
na adrese Klatovy, Masarykova s pí FK, bytem Nám. Generála Piky, Plzeň, na 
dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 
Kč 60.000,- Kč s možností částečné úhrady formou splátek, 

k bodu 5.1.  schválila podnájem k  bytu č. 18 na adrese Klatovy, Plánická pro  
pí VŠ na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016, 

k bodu 5.2.  schválila podnájem k bytu č. 11 na adrese Klatovy, Plánická pro  
p. LJ a pí JP na dobu určitou od 1.12.2015 do 31.7.2016,  

k bodu 5.3. schválila podnájem k bytu č. 12 na adrese Klatovy, Plánická pro  
p. OC na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2016, 

 
k bodu 5.4.  schválila podnájem k bytu č. 43 na adrese Klatovy, Plánická 125/V pro  

pí JK na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2016, 
k bodu 7.1.  neschválila  žádost pí VK o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, Niederleho II 
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a jeho propojení s bytem č. 2, 
k bodu 7.2. odvolala člena bytové komise pí Bc. Ilonu Jelínkovou a jmenovala členem 

bytové komise pí Mgr. Kláru Voráčkovou. 
      Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č.  480/23 
Rada města vzala na vědomí vítěze veřejných zakázek malého rozsahu: 
1/ „Dodávka 12 ks elektrických lůžek s dělenými zábranami pro Domov pro seniory v Újezdci“ 

- firmu Kovonax spol.. s.r.o. Makovského 1392/2b, 160 00 Praha 6, která zaslala 
   nejvýhodnější cenovou nabídku.  
2/ „Oprava koupelny a sociálního zařízení, včetně výměny stávajícího zařízení (invalidní vana, 

umyvadlo, WC) v Domově pro seniory v Klatovech“ 
- firmu Karel Šota – obklady a dlažby spol. s.r.o. Na Šíji 278, 339 01 Klatovy – Luby, 

která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku. 
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 
Bod č. 481/23  
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 2658 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. U Retexu – poř. č. 338. 
 
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Martinem Maxou (umělec). 
Předmět smlouvy: vystoupení dne 28. 5. 2016 - Avon pochod 2016 – poř. 339. 
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Marianem Vojtko (umělec). 
Předmět smlouvy: vystoupení dne 28. 5. 2016 - Avon pochod 2016 – poř. č. 340. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 352 v k.ú. Luby - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v Lubech – poř. č. 341. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 109 v k.ú. Točník u Klatov - umístění a provozování distribuční 
trafostanice u KD – poř. č. 342. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 197 v k.ú. Kal u Klatov - umístění a provozování distribuční 
trafostanice v Kalu – poř. č. 343. 
 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 37 v k.ú. Dehtín - umístění a provozování distribuční trafostanice 
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v Dehtíně poř. č. 344. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 4063 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. Dobrovského – poř,. č. 345. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 4052 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. Za Beránkem – poř. č. 346. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 3722 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice u 
restaurace na letišti Chaloupky – poř. č. 347. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 3541 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice u 
MŠ ve Studentské ul – poř. č. 348. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 3540 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. Akátová – poř. č. 349. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 3155 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. Aretinova – poř. č. 350. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 2887 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice u 
MŠ U Pošty – poř. č. 351. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 5711 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. Pod Koníčky – poř. č. 352. 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
Předmět smlouvy: stp.č. 5704 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. Podbranská – poř. č. 353. 
 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (pronajímatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (nájemce). 
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Předmět smlouvy: stp.č. 4203 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování distribuční trafostanice 
v ul. Dr. Sedláka u krytého plaveckého bazénu – poř. č. 354. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech (půjčitel). 
Předmět smlouvy: bezplatné užívání předmětů dle přílohy č. 1 pro expozici PASK – poř. č. 
355. 
 
Smlouva o zápůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a Sklárnou Annín - Kyrana s.r.o. (půjčitel). 
Předmět smlouvy: vystavení vypůjčených předmětů dle přílohy na výstavě Sklo z Annína (tak 
trochu jinak) v PASK v Klatovech – poř. č. 356. 
 
Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Marií Bendovou, Školní 392, Klatovy (pachtýř).  
Předmět dohody: část pp.č. 647/2 v k.ú. Kydliny - ukončení ke dni 31. 12. 2015 – poř. č. 357. 
 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Odpadovým hospodářstvím Klatovy, s.r.o. (kupující) a 
Komunální technikou, s.r.o., Brandýs nad Labem (prodávající). 
Předmět smlouvy: „Vůz na svoz domovního odpadu“. 
Změna: identifikační údaje prodávajícího - bankovní spojení. – 358. 
 
Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. Praha, 
zastoupenou Ing. Miro Rathouským (pojišťovna). 
Změna: bod 4.5., 4.7., 5.5. – poř. č. 359. 
 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 0711/05/5068 mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ČSOB a.s. Praha zastoupená Ing. Milanem 
Partynglem, ředitelem. 
Změna: článek III - úročení a splácení – poř. č. 360. 
 
 
Bod č. 482/23 
Rada města schválila umístění sídla spolku SRPDŠ při Masarykově základní škole na adrese 
Národních mučedníků 185, Klatovy 4. 
         
Bod č. 483/23 
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti finančního oboru MěÚ Klatovy a rozhodla o 
tom, že na funkci vedoucího odboru nebude vypsáno výběrové řízení. 
 
Bod č. 484/23 
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti hospodářského oboru MěÚ Klatovy a rozhodla  
o tom, že na funkci vedoucího odboru nebude vypsáno výběrové řízení. 
 
 
 
Bod č. 485/23 
1/ Rada města vzala na vědomí aktuální situaci na rybníku v Mercandinových sadech. 
2/ Rada města uložila OŽP: 
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a/ ve spolupráci s ORM a TSMK pokračovat ve sledování stavu hladiny rybníka, další 
   zpráva o stavu rybníka bude RM předložena k 30. 4. 2016. 

 b/ zajistit přepouštění vody z kaskády rybníků  
c/ zajistit zprovoznění čerpacího zařízení z Drnového potoka   

 d/ předložit vyhodnocení projekčních a stavebních prací (projektant, zhotovitel, OŽP) 
Termín: k bodu b/, c/, d/  -  RM 1. 12. 2015         

       Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková 
 
 
Bod č. 486/23 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 
 

 
 
 
 
 
Mgr. Rudolf  Salvetr     Ing. Václav Chroust 

             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 487/24 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 488/24  
1/ Rada města doporučila ZM schválit revokaci UZM ze dne 29. 9. 2015 a schválit směnu 

pozemků takto: 
- pp.č. 3191, pp.č. 3228/7 a částí pp.č. 3187/5, pp.č. 3188/1, 3228/15 a 3200/5 o celkové 
výměře cca 2 630 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy za 
- pp.č. 3187/3, 3187/6, 3187/7, 3203/1, 3170/19, 3186/2 a částí pp.č. 3188/2, 3190/4, 
3190/5 a 3202/3 o celkové výměře cca 2 630 m2 v k.ú. Klatovy v podílovém 
spoluvlastnictví Ing. JH st., Klatovy, Ing. JH ml., Klatovy a Ing. ET, Klatovy, bez 
finančního plnění. 

 
2/ a/  Rada města doporučila ZM schválit revokaci UZM ze dne 30. 6. 2015 a schválit směnu 
  pozemků takto: 

- část pp.č. 1611/43 o výměře cca 7 341 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Českého Realu, 
a.s. Běšiny za 
- obecní pp.č. 2550/1, 2399/5, 3593/8 a 2550/3 o celkové výměře cca 7 437 m2 ve 
vlastnictví města, s finančním doplatkem rozdílu výměr městu Klatovy ve výši 14,50 
Kč/m2, tj. celkem 1 392 Kč. 

 
b/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu v pp.č. 

2550/3, 2399/5 a 3593/8 v k.ú. Klatovy, bezúplatně, na dobu neurčitou mezi městem 
Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a Českým Realem, a.s. Běšiny, jako 
povinným z věcného břemene. 

 
3/ Rada města doporučila ZM schválit revokaci UZM ze dne 30. 6. 2015 a schválit směnu 

pozemků takto: 
- část pp.č. 1611/35, 1611/29, 1611/30 a 1611/31 o celkové výměře 2 014 m2 v k.ú. 
Klatovy ve výlučném vlastnictví KM, Klatovy za 
- část budoucí obecní pp.č. 1611/43 o výměře 4 649 m2, bez finančního plnění 
s podmínkou přemístění stávající komunikace mimo pozemky pí M v řešené lokalitě 
v rámci výstavby retenční nádrže. Tato podmínka bude zajištěna zvláštní smlouvou. 
 

4/ Rada města doporučila  ZM schválit výkup části pp.č. 954/116 o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Klatovy do majetku města od Ing. ZZ, Mánesova, Strakonice, za smluvní cenu 580 Kč/m2, 
tj. celkem cca 5 800 Kč. 

 
 
5/ Rada města doporučila  ZM schválit bezúplatný převod části pp.č. 954/5 o výměře cca 140 

USNESENÍ č. 24 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 12. 2015 
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m2 v k.ú. Klatovy do majetku města od Ing. ZZ, Mánesova, Strakonice. 
 
6/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků p. č. 601/12 a č. 687 o celkové 

výměře 2 540 m2 v k. ú. Kydliny za cenu 100 Kč/m2 tj. cena celkem 254 000 Kč od 
Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6. 

 
7/ a/ Rada města doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 11.12. 2012 a schválit 

bezúplatný převod pp. č. 850/1 o výměře 2 390  m2, č. 850/6 o výměře 199 m2, č. 
850/11 o výměře 40 m2 a 850/13 o výměře 114 m2 v k. ú. Štěpánovice u Klatov od 
společnosti Borovky, s. r. o., Brigádnická 1723/4, 370 06 České Budějovice s 
podmínkou přijetí daru - převod pozemků v celé lokalitě, kde není vybudována TI.  

  
b/ Rada města doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 11. 12. 2012 a schválit 

bezúplatný převod  pozemku pp. č. 449/34 o výměře 1 002 m2 v k. ú. Štěpánovice u 
Klatov od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle. 

 
c/ Rada města doporučila ZM schválit výkup stavby vodovodního řadu v délce 229,7 m 

včetně 4 ks hydrantů, stavby dešťové kanalizace v délce 393,2 m včetně 6 ks šachet, 
splaškové kanalizace v délce 235,7 včetně 6 ks šachet, veřejného osvětlení v délce 424 
m včetně 12 ks svítidel v  pp. č. 850/1 a 449/34 v k. ú. Štěpánovice u Klatov, stavby 
komunikace a chodníku, zeleně na pp. č. 850/1 o výměře cca 2 390 m2 a stavby 
chodníku a zeleného pásu vybudovaného na  pp. č. 449/34 o výměře 1 002 m2 vše v k. 
ú. Štěpánovice u Klatov od společnosti Borovky, s. r. o., Brigádnická 1723/4, 370 06 
České Budějovice, vše za cenu smluvní 1 000 Kč vč. DPH. 

 
8/ Rada města doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o Právu stavby pro BI company, 

s.r.o. k pozemkové parcele č. 4212 v k.ú. Klatovy za cenu 1000 Kč + DPH. 
Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o Právu stavby se stavebníkem s jejím následným 
vložením do KN. 

 
9/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene v pp.č. 755 a č. 632 v k. ú. 

Štěpánovice u Klatov a v pp. č. 723/34, č. 766/1, č. 732/49 a č. 770/2, 820/3, 883/3, 983/1, 
983/28, 983/35  v k. ú. Dehtín ve prospěch města jako oprávněného z věcného břemene  
v rozsahu cca 1 600 bm kanalizačního řadu a cca 1 800 vodovodního řadu za cenu 50,-
Kč/bm Kč se soukromými vlastníky dotčenými věcným břemenem, a se státními 
organizacemi dotčených věcným břemenem dle jejich platných předpisů.  

 V současné době budou úkony řešeny smlouvami o smlouvách budoucích o zřízení 
věcného břemene.  

 
10/ Rada města projednala prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky na pozemku 

p.p.č. 40/7 v k.ú. Sobětice u Klatov a vyžádala si předložit doplňující informace dle 
diskuse. Termín – leden 2016 

  
11/ Rada města vzala na vědomí předloženou informaci o společnosti Accolade s.r.o. Praha na 

odkoupení pozemku v průmyslových zónách města Pod Borem, Chaloupky a ve věci 
rozhodne na jednání v lednu 2016. 

 
 
12/ Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu „Klatovy, Horažďovické předměstí – 

technická infrastruktura pro výstavbu RD – uzavření dohody o vzájemné spolupráci“ a ve 
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věci rozhodne na jednání RM v lednu 2016. 
 
13/  Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu obecních pozemků pp. č. 4026/9, 4026/1, 

4026/11, 4025/10, 4025/11, 4024/4, 4024/14, 4025/13, 4025/1, 4024/12, 4024/3, 4024/2, 
4024/10, 4024/11, 4024/8, 4024/9, 4026/12 v k. ú. Klatovy o výměře 14 415 m2 TK, 
Masarykova, 339 01 Klatovy, na dobu určitou do 31. 12. 2035, za roční nájemné ve výši 
1 500 Kč/ha/rok + inflace. 

 
14/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

rekonstrukci plynovodu v rámci akce: „Reko MS Klatovy – Lipová a Jabloňová“ na 
obecních pozemcích pp.č. 3206/4, 3206/37, 3206/114, 3206/115, 3206/127, 3206/132, 
3206/133, 3206/134, 3206/135, 3206/136, 3206/137, 3204/20, 3209/3, 3686/1, 3686/3 
v k.ú. Klatovy s podmínkami  TSMK ze dne 16. 11. 2015 a hospodářského odboru ze dne 
18. 11. 2015. 

 
15/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v kú 
Klatovy –umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL 
plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy-Tyršova“ – v pp.č. 456/1 ve vlastnictví 
Města Klatovy v rozsahu cca 125 bm plynovodu ve stávající trase za jednorázovou úhradu 
určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného 
ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 9 375 Kč + DPH v platné výši). 

 
16/ Rada města rozhodla o povolení výjimky z Pravidel pro povolování výkopů č. P1/2011 

v platném znění a souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období po vydání 
příslušných povolení v souvislosti s provedením protipovodňových a protierozních 
opatření spočívajících ve vybudování vsakovacího roštu napříč komunikací na pp.č. 824/6 
v k.ú.  Luby za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit uvedení povrchu 
po výkopu do původního stavu. 

 
17/ Rada města rozhodla o povolení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů  

č. P1/2011 v platném znění a souhlasí s provedením výkopových prací na pp.č. 3914/3, 
85/1 a 2772/16 v k.ú. Klatovy z důvodu realizace akce: „Klatovy, Štorchova ulice – 
rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek“ do 30. 11. 2015, s tím, že podmínky provedení 
konečného povrchu schválené RM 3. 11. 2015 zůstávají v platnosti. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
 
Bod č. 489/24 
1/ Rada města doporučila ZM pro r. 2016 schválit cenu vodného ve výši 29,22 Kč/m3 bez 

DPH – 33,60 Kč/m3 vč. DPH a cenu stočného ve výši 24,43 Kč/m3  bez DPH – 28,09 
Kč/m3 vč. DPH. 

2/ Rada města schválila cenu srážkovného pro oddílnou kanalizaci ve výši 15,34 Kč/m3. 
 
 
Bod č. 490/24 
1/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce: „Mercandinovy sady - II. fáze 

revitalizace“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 600 000 Kč. 
 
2/  Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání 
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zpracování DÚR, DPS a DSP k projektu „Mercandinovy sady – II. fáze revitalizace“ firmě 
CHVOJKA architekt, Jakub Chvojka, Plzeň. 

3/  Rada města uložila ORM uzavřít s firmou CHVOJKA architekt, Jakub Chvojka, Plzeň 
smlouvu na zpracování DÚR, DPS a DSP k projektu „Mercandinovy sady – II. fáze 
revitalizace“ za cenu 590 480 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
Bod č. 491/24 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – TRAKLIS s.r.o., Chudenín - Svatá Kateřina 

1, 340 22 Nýrsko, IČ: 26371855 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Smykem řízený nakladač pro 
TSMK“ z důvodu porušení zadávacích podmínek. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
2/  Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – J+M HAVELKA, s.r.o., Obruby 118, 294 03 

Obruby, IČ: 27189261 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Smykem řízený nakladač pro TSMK“ z 
důvodu porušení zadávacích podmínek. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky mimo režim zákona na akci „Smykem řízený nakladač pro TSMK“. 
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 883/3, 196 00 
Praha 9, IČ: 26212340. 

 
4/  Rada města uložila řediteli TSMK ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem           

a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 192 000 Kč bez DPH,  
1 442 320 Kč vč. DPH. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 492/24 
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice 46, 339 01 

Klatovy, IČ: 18236651 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy čp.  

208 – klub seniorů a odborné učebny“. Důvodem vyloučení je skutečnost, že že uchazeč 
nepodal nabídku, ale pouze doložil oznámení o tom, že se uchazeč nezúčastní výběrového 
řízení.  
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 
 

2/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Mavilla s.r.o., Evropská 674/156, 160 00 
Praha 6, IČ: 28465644 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy čp. 
208 – klub seniorů a odborné učebny“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
3/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – MANAX s.r.o., Pod Bořím 480, 763 14 Zlín-

Štípa, IČ: 26931494 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy čp. 
208 – klub seniorů a odborné učebny“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 



5 
 

stanoveného v zadávacích podmínkách. 
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení. 

 
4/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ALDAST, spol. s.r.o. Heydukova 152, 386 

01 Strakonice, IČ 45023140 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Stavební 
úpravy čp. 208 – klub seniorů a odborné učebny“ z důvodu porušení požadavku zadavatele 
stanoveného v zadávacích podmínkách. 

 Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.  
 
5/  Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy čp. 
208 – klub seniorů a odborné učebny“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Klatovská 
stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ 26357534. 

 
6/  Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným 

způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 746 000 Kč bez DPH,  
6 952 660 Kč vč. DPH po schválení zařazení akce do rozpočtu zastupitelstvem města. 

 
7/  Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Stavební úpravy čp. 208 – klub seniorů 

a odborné učebny“ do rozpočtu města pro rok 2015 s částkou 6 100 000 Kč a uložila SNK, 
s. r. o. zajistit dofinancování akce ve výši 2 500 000 Kč.  

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 493/24 
1/ Rada města souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 2 836 Kč na protipovodňová  

a protizáplavová opatření paní Bc. VK, vlastnici RD Tajanov.  
 

2/  Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

 
Bod č. 494/24 
1/ RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/36/2015/Vl ze dne  

17. 7. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou K&K TECHNOLOGY a.s. Klatovy 
na akci: „Sobětice – stavební úpravy vodojemu“, týkající se úhrady vícenákladů ve výši 
76 905,80 Kč bez DPH a změny subdodavatelů. 

 
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
  ORM/36/2015/Vl.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 495/24  
1/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod 

Hůrkou – ETAPA JEDNA – 1. část“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši cca 
12,7 mil. Kč vč. DPH v roce 2016. 

 
2/ Rada města doporučila ZM schválit spolufinancování akce v roce 2016 z rozpočtu města ve 

výši max. 70% celkových předpokládaných nákladů, tj. ve výši cca 8,7 mil. Kč vč. DPH. 
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3/  Rada města uložila starostovi města a ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do  

15. 1. 2016. 
 

4/  Rada města doporučila ZM schválit prohlášení ohledně ETAPY JEDNA – 2. části v tomto 
znění: „Zastupitelstvo města Klatovy se zavazuje zajistit realizaci Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou ETAPY JEDNA – 2. části v roce 2017 i v případě, že městu nebude 
pro rok 2017 dotace přidělena“. 

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 496/24 
RM projednala možnost podání žádosti o dotaci z 21. a 22. dotační výzvy OPŽP na projekty: 
a/ Výstavba kanalizace Klatovy - Točník včetně rozvodů a přípojek, 
b/ Výstavba vodovodního přivaděče Klatovy - Točník včetně rozvodů a přípojek 
a předkládá ji ZM bez dalšího doporučení. 

       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 497/24 
Rada města vzala na vědomí informaci o finálním financování projektu: „Revitalizace zahrady 
v přírodním stylu u MŠ Studentská, Klatovy“ a doporučila ZM schválit financování v rámci 
rozpočtového opatření č. 8. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 498/24 
1/  Rada města neschválila podání žádosti MŠMT o dotaci na akci: 

a/  „Navýšení kapacity MŠ Studentská, Klatovy výstavbou nového pavilonu v prostoru 
Singrovy vily“  

b/   „Navýšení kapacity MŠ Studentská, Klatovy rekonstrukcí objektu Služby školám 
v Žižkově ulici“  

z projektu 133 310 a závazkem spolufinancování akce městem Klatovy v minimální výši 15% 
z celkových nákladů akce. 
2/  Rada města uložila ředitelce MŠ Studentská dopracovat zprávu ve smyslu diskuse. 

      Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                pí Ing. A. Kunešová 
Bod č. 499/24 
1/ Rada města doporučila ZM schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:  
a/ aktualizovaný Rozpočtový výhled města Klatovy na roky 2016 – 2020,  
b/ rozpočet města Klatovy na rok 2016 takto: 

• Celkové příjmy rozpočtu ve výši:    370.535 tis. Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu ve výši:    281.280 tis. Kč 
• Rozpočtovou rezervu (po odečtení splátek úvěrů) ve výši:   72.915 tis. Kč 
• Závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle Přílohy č. 2 
• Rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle Přílohy č. 3 
• Rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle Přílohy č. 4 
• Plán hospodářské činnosti města pro rok 2016 dle Přílohy č. 5 
• Splátky úvěrů ve výši 16.340 tis. Kč dle Přílohy č. 6 
• Limit na platy zaměstnanců Města Klatovy dle Přílohy č. 7.  
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2/ Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí 
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50.000 Kč z rozpočtu 
Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným 
subjektům: 
Tělovýchovná jednota Start Luby   200 tis. Kč 
Stálá divadelní scéna Klatovy           700 tis. Kč 
HC Klatovy, spolek                         2.050 tis. Kč   
Senior HC Klatovy, s. r. o.   350 tis. Kč 
SK Klatovy 1898, spolek   300 tis. Kč 
Basketbalový klub Klatovy   260 tis. Kč 
      Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 
Bod č. 500/24 
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 8/2015. 
      Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 501/24 
Rada města schválila vyplacení finančního příspěvku ze Zlatého fondu: 
a/  Pošumavský auto moto klub v AČR ve výši 850 00 Kč pro r. 2016 a 850 000 Kč  

na r. 2017 na akci Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye 
b/  Triatlon klub Klatovy ve výši 100 000 Kč na r. 2016 a 100 000 Kč na r. 2017 na  

cyklomaraton AUTHOR Král Šumavy. 
 
      Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová 
 
Bod č. 502/24 
Rada města projednala žádost Oblastní charity Klatovy o finanční příspěvek a pověřila 
místostarostu města Ing. V. Chrousta jednat s Oblastní charitou ve smyslu diskuze.   
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 503/24 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 9. 11. 2015. 
 
Bod č. 504/24 
1/ Rada města odkládá projednání zprávy „Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech“ 

na jednání RM leden 2016. 
 
2/ Rada města uložila  ORM a TSMK zajistit obnovu čerpacího zařízení z Drnového potoka 

do rybníka v Mercandinových sadech.  
        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
                            p. P. Pošefka 
 
Bod č. 505/24 
Rada města vzala na vědomí zadání zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov pro 
zařizovací obvod „LHO Klatov- Nýrsko 2“ a „LHO Klatovy – NPŠ Železná Ruda 2“ na 
základě pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu firmě TAXLES s.r.o., 
Výkleky 86, PSČ 751 25, IČ 26859734. 
       Zodpovídá: p. Ing. J. Mára 
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Bod č. 506/24 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu vzdělávání a sport a k jednotlivým 
bodům přijala následující závěry: 
1/ mimořádné dotace 

a/ TJ SOKOL Klatov – oddíl šachu, žádost o dotaci na účast na MS šachu mládeže – rada 
města schválila vyplacení dotace ve výši 12 000 Kč, 

b/ Klub chovatelů exotického ptactva Klatovy, žádost o dotaci na pořádání výstavy – rada 
města schválila vyplacení dotace ve výši 5 000 Kč, 

c/ Centrum španělské kultury a vzdělávání, žádost o dotaci na akce centra – rada města 
schválila vyplacení dotace ve výši 10 000 Kč, 

d/ Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na plavecké závody – rada města 
schválila vyplacení dotace ve výši 2 640 Kč na pronájem bazénu, 

e/ Svaz zdravotně postižených, žádost o dotaci na návštěvu divadla – rada města požaduje 
doložit rozúčtované náklady  

Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat příslušné 
smlouvy. 

Zodpovídá: pí J. Koželuhová  
 
Bod č. 507/24 
1/  Rada města pověřila MAS Pošumaví  z.s. k vypracování projektu do výzvy č. 02 15 005  

a ke zpracování MAP za ORP Klatovy. 
2/ Rada města pověřila OŠKCR informovat Regionální stálou konferenci o výsledcích 

jednání.  
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 508/24 
Rada města schválila čerpání fondu investic Základní školy Klatovy, Tolstého 765 na technické 
zhodnocení plochy před pavilonem U3 v celkové výši 142 880 Kč, včetně DPH. 
       Zodpovídá:  
 
Bod č. 509/24 
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o Projektu „Prostupné a sociální bydlení 

v Plzeňském kraji“. 
2/ Rada města souhlasila s účastí v Projektu „Prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji 

bez finančního příspěvku v tomto projektu.  
3/  Rada města uložila OSVZ předložit závěry z analýzy bytové politiky a souvisejících potřeb 

a vypracovaných doporučení. 
        Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 
                  pí Bc. H. Křivohlavá 
 
Bod č. 510/24 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (město) a spolkem Klatovské kočky z.s. (příjemce). 
Předmět smlouvy: poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,- Kč na kalendářní rok - realizace 
kastračního programu s důrazem na kastrace toulavých a bezprizorných koček a propagace 
města – poř. č. 361. 
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Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. (pojišťovna). 
Předmět smlouvy: živelní pojištění a pojištění odcizení. 
Změna: nové znění bodu 2.1 – PASK – poř. č. 362. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., 
zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba plynárenského zařízení „Reko MS Klatovy - Tyršova“ - cca 125 bm 
plynovodu a přípojek plynu - parc. 456/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 363. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., 
zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: stavba plynárenského zařízení „Reko MS Klatovy - Křižíkova“ - parc.č. 
3914/11 a 3914/4 v k.ú. Klatovy – poř. č. 364. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
zastoupenou ŠINDY a.s. (oprávněný). 
Předmět smlouvy: parc.č. 3407/6, 3407/11 v k.ú. Klatovy - zřízení, provozování, údržba a 
opravy podzemního komunikačního vedení - 2 trubky HDPE pro instalaci optického kabelu – 
poř. č. 365. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 
(oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, st. přísp. org. (stavebník). 
Předmět smlouvy: parc.č. 986/52 (silnice) v k.ú. Dehtín - zřízení, provozování, údržba a opravy 
podzemního komunikačního vedení – poř. č. 366. 
 
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(prodávající) a WT Design s.r.o. (kupující). 
Předmět smlouvy: p.č. 4204/9, 4204/10, 4204/11 v k.ú. Klatovy – poř. č. 367.  
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a Jürgenem Herbertem 
Wolfgangem Pöschlem (budoucí kupující) a Textil-Logistik Wäschmann s.r.o. (vedlejší 
účastník). 
Změna: nové znění čl. III – poř. č. 368. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a BI company, s.r.o. (budoucí kupující). 
Předmět smlouvy: p.č. 4212 v k.ú. Klatovy – poř. č. 369. 
 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a K&K TECHNOLOGY a.s. (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: „Sobětice - stavební úpravy vodojemu“. 
Změna: čl. 5 Cena díla – poř. č. 370. 
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Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem (poskytovatel). 
Předmět smlouvy: dotace na akci „Střeziměř - tréninkové hřiště pro SDH - I. etapa“ – poř. č. 
371. 
 
 
Bod č. 511/24 
Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. vzala na vědomí informaci 
o kalkulaci ceny tepla pro rok 2016. 
Závěry z jednání budou uvedeny v samostatném rozhodnutí. 
 
 
Bod č. 512/24 
Rada města schválila Hockey clubu HC Klatovy užití znaku města Klatov na vlajce umístěné 
na zimním stadionu. 
        Zodpovídá: p. J. Tománek 
 
Bod č.  513/24 
Rada města schválila Mysliveckému sdružení Hájek Štěpánovice sídlo na adrese Dehtín 22. 
 
Bod č. 514/24 
Rada města schválila upravený návrh odměn ředitelům ZŠ, MŠ a uložila vedoucí OŠKCR 
zaslat na jednotlivá zařízení sdělení o rozhodnutí RM. 
         Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 515/24 
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací v předložené výši. 
 
 
Bod č. 516/24 
1/ Rada města v působnosti valné hromady Odpadového hospodářství Klatovy, s.r.o. 

schválila společnosti rozšíření předmětu podnikání o „činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví a vedení daňové evidence“. 

 
2/ Rada města v působnosti valné hromady Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o. vzala na 

vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti a schválila návrh kritérií pro přiznání  
mimořádné roční odměny na r. 2015 a r. 2016. 
Závěry z jednání budou uvedeny v samostatném rozhodnutí. 

 
 
Bod č. 517/24 
Rada města předloží ZM zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2015. 
 
Bod č. 518/24 
Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozhodla 
o poskytnutí peněžitých darů dle předloženého návrhu. 
       Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík 
 



11 
 

Bod č. 519/24 
Rada města schválila program jednání ZM konaného dne 8. 12. 2015.  
 
 
Bod č. 520/24 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 
 
  
  

 
 
 

Ing. Václav Chroust      Ing. Martin Kříž 
    místostarosta          místostarosta                                            
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Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Bod č. 521/25 
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.   
 
Bod č. 522/25 
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy MěÚ Klatovy a rozhodla, že na 
funkci vedoucího odboru dopravy nebude vypsáno výběrové řízení. 
 
Bod č. 523/25 
Rada města přerušila hodnocení činnosti vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy a 
rozhodla opětovně předložit zprávu o činnosti odboru v květnu 2016.  
 
Bod č. 524/25 
1/ Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku č. 1439/4 v k. ú. Klatovy o výměře 10 m2 

od společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. Palackého třída 924/105, 612 00 
Brno- Královo Pole na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za cenu 100 Kč/rok. 

 
2/ Rada města schválila úhradu veškerých nákladů spojených s výkupem pozemků pp. č. 

601/12 a 687 v k. ú. Kydliny do majetku města. 
 
3/  Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

rekonstrukci kNN v rámci akce: „Klatovy, Školní – NN“ v obecních pozemcích pp.č. 
3412/2 a 510/1 v k.ú. Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami TSMK ze dne 
13. 11. 2015 a hospodářského odboru MěÚ, zejména s podmínkou technické a finanční 
koordinace akce ČEZ s opravou povrchu komunikace v roce 2017. 

 
4/ Rada města souhlasila s realizací a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 

rekonstrukci plynovodu v rámci akce: „Reko MS Klatovy Luby I. etapa“ v obecních 
pozemcích pp.č. 37/1, 37/10, 37/14, 37/15, 37/17, 37/18, 38/3, 93/2, 429/3, 811/9, 811/14, 
811/17, 811/18, 811/41, 428/1, 811/49, 824/6, 915, 811/22, 823 k. ú. Luby dle předložené 
dokumentace a udělila výjimku z Pravidel RM pro povolování výkopů č. P1/2011 
v platném znění k zásahu do tzv. chráněné komunikace na pp. č. 811/9, 811/14, 811/17, 
811/18, 811/22, 811/41, 811/49 v k. ú. Luby, vše s podmínkami hospodářského odboru ze 
dne 1. 12. 2015. 

 
5/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v k.ú. 
Klatovy–umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL 
plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Lipová + 1“ – v pp.č. 3206/4, 3206/37, 
3206/114, 3206/115, 3206/127, 3206/132, 3206/133, 3206/134, 3206/135, 3206/136, 
3206/137, 3204/20, 3209/3, 3686/1, 3686/3 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 

  660 bm plynovodu ve stávající trase a cca 672 bm plynovodu mimo stávající trasu (kolize 

USNESENÍ č. 25 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 12. 2015 
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vedení) za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného  
 

břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 
116 700 Kč + DPH v platné výši). 

 
6/ Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného 

břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích ve vlastnictví 
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 
zařízení ve vlastnictví firmy ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu určenou při 
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH v platné výši pro následující 
akce: 
1/ k.ú. Klatovy - Činov, p.č. 3104/1 p. Kalousová – kNN 

pp.č. 3106/51 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 7 bm zemního kabelu (dle 
současně platného ceníku za cca 1 400 Kč + DPH v platné výši). 

2/ k.ú. Tupadly – č.p.11, KT – kNN 
pp.č. 653/1 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 40 bm zemního kabelu (dle 
současně platného ceníku za cca 8 000 Kč + DPH v platné výši). 

 
7/ 1/ Rada města doporučila revokovat UZM ze dne 4. 9. 2012 a schválit dar 2 ks 

mikrotrubiček uložených v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Cibulkova - optický kabel“ 
do majetku města od společnosti Airweb, spol. s r.o., Chodská 1032/27, Praha 2 – 
Vinohrady jen v části trasy v obecních pozemcích č.1471/3, 1471/5, 3537/2 a 1410/1 
v k.ú. Klatovy mimo soukromý nefunkční plynovod v délce cca 80 m. 

2/ Rada města souhlasila se změnou rozsahu věcného břemene v pp.č. 1471/3, 1471/5, 
3537/2, 1410/1, z původních cca 330 bm na nově cca 80 bm trasy v obecních 
pozemcích. 

 
8/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění 

k provedení výkopových prací v obecních pozemcích – pp.č. 3221/37, 3221/36, 3221/38, 
3476/4, 546, 551/1, 3477/1 a 3475/4 v k.ú. Klatovy v období od 1. 3. 2016 – v případě 
vhodných klimatických podmínek - do 30. 6. 2016 s podmínkou fyzického předání 
provozuschopné optické sítě v rozsahu 2 ks mikrotrubiček městu nejpozději do 30. 6. 2016. 
Pro případ nesplnění této podmínky bude sjednána smluvní pokuta ve výši  
500 Kč/kalendářní den prodlení. 

 
9/ Rada města souhlasila s návrhem firmy Airweb, s.r.o. na majetkoprávní vypořádání 

umístění mikrotrubiček města v pozemcích ŘSD a SÚS (silnice Gorkého a Plzeňská) 
v rámci akce „Gorkého – Za Beránkem – Plzeňská a U Nemocnice“ formou směny za část 
obecního pozemku v Podhůrčí pro umístění základnové technologické stanice firmy 
Airweb, s.r.o. 

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
  

 
Bod č. 525/25 
Rada města schválila přistoupení města Klatov do projektu Digitální technická mapa 
Plzeňského kraje a uložila starostovi města podepsat Smlouvu o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 
v novém znění s datem podpisu leden 2016. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 526/25 
1/ Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z 18. OPŽP na projekt „Rekonstrukce 

technologie chlazení zimního stadionu Klatovech“. 
 
2/  Rada města rozhodla o zadání VZMR na akci „Rekonstrukce technologie chlazení zimního 

stadionu v Klatovech  - zpracování žádosti o dotaci včetně všech příloh“ firmě Ing. Jaroslav 
Beran, IČ 87209497, Pardubice, za cenu max. 100 000 Kč bez DPH. 

 
3/  Rada města rozhodla o zadání VZMR na akci „Rekonstrukce technologie chlazení zimního 

stadionu Klatovech  - Dokumentace pro provádění stavby včetně technického řešení, výkazu 
výměr a položkového rozpočtu“ firmě BfB studio s.r.o. Praha, IČ 48535826, za 270 000 Kč 
bez DPH, 326 700 Kč vč. DPH.  

 
4/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Rekonstrukce technologie chlazení 

zimního stadionu Klatovech“ do rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 427 000 Kč. 
       Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 
Bod č. 527/25 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 7. 12. 2015. 
 
Bod č. 528/25 
Rada města schválila deklaraci o přípravě a realizaci prodloužení veřejného vodovodu do  
Dehtína a Švihova. Předpokladem je získání dotačního titulu. 
 
Bod č. 529/25 
Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny a.s. se seznámila se zápisem  
č. 13/2015 z jednání představenstva a dozorčí rady společnosti ze dne 14. 12. 2015 a nevzala jej 
na vědomí. 
 
Bod č. 530/25 
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu vzdělávání a sport ze dne  
7. 12. 2015 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
1/ mimořádné dotace 
a/  BOWLE 09-pétangue klub Klatovy, žádost o dotaci na činnost klubu (reprezentaci) – rada 

města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč, 
b/  TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu, žádost o dotaci na republikovou soutěž mládeže – rada 

města schválila poskytnutí dotace na dopravu ve výši 12 000 Kč, 
c/  Sportovně střelecký klub, žádost o dotaci na cestovní náklady mládeže – rada města 

požaduje předložit požadovanou částku a kompletní výdaje. 
       Zodpovídá: pí J. Koželuhová 
 
Bod č. 531/25 
1/ Rada města doporučila ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2016 akci „Informační 

centrum města Klatovy“ ve výši 2 800 tis. Kč. 
 
2/ Rada města uložila ORM vyhlásit v souladu s Pravidly pro zadávání VZMR zakázku na 

realizaci „Informační centrum města Klatovy“. 
        Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
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Bod č. 532/25 
1/  Rada města schválila úpravy plánů hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 

2015 dle přílohy. 
2/  Rada města schválila změnu závazného ukazatele ZŠ Plánická – objem prostředků na platy 

pro rok 2015 v doplňkové činnosti školy na částku 550 tis. Kč. 
      Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
 
Bod č. 533/25 
Rada města projednala zápis ze společného jednání finanční komise a finančního výboru ve 
věci odvodu za porušení rozpočtové kázně u akce „Luby – chodník podél silnice I/27“ 
 a rozhodla podat odvolání proti rozhodnutí FÚ v Klatovech v této věci. 
       Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust 
 
Bod č. 534/25 
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro udržitelný rozvoj, Zdravé město  
a místní Agendu 21 ze dne 16. 11. 2015 a žádá o předložení rozpočtu na uvedené akce. 
       Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová 
 
Bod č. 535/25  
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory a přijala následující závěry: 
1/  schválila pronájem nebytového prostoru v 9/IV, Vídeňská ul. p. Bc. RE za účelem 

kanceláře + fotoateliér. 
2/  neschválila pronájem nebytového prostoru v objektu na p.p.č. 1410/7 Cibulkova ul., 

Spolku Ulice Plzeň za účelem kanceláře pro terénní pracovníky.  
3/ schválila ukončení nájemní smlouvy na kulturní dům v Točníku  

s p. JP dohodou ke dni 31. 1. 2016. 
4/ schválila umístění sídla pobočného spolku České společnosti elektroniků, z.s. – Hifiklub 

Klatovy na adrese Plánická 174, Klatovy I. 
        Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 536/25 
Rada města projednala zápis č. 10/15 z jednání bytové komise ze dne 9. 12. 2015 
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry: 
k bodu 1.1.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Gorkého  

s pí KM a p. KM na dobu určitou 1 rok,   
k bodu 1.2.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Divadelní  

s pí JR na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.3.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Pražská  

s pí BT na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.4.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s pí HG na dobu určitou 1 rok,   
k bodu 1.5.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Divadelní 

s pí JS na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.6.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, 

Suvorovova s p. MM na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.7.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy, nám. Míru 
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63/I s pí RŠ a p. JŠ na dobu určitou 1 rok,   
 
k bodu 1.8.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická  

s p. KR na dobu určitou 2 roky, 
k bodu 1.9.   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Pod Hůrkou 

s pí BJ na dobu určitou 1 rok, 
k bodu 1.10.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Niederleho 

s pí PN na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou úhrady veškerého dlužného 
nájemného do 5.1.2016, 

k bodu 1.11.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, Niederleho 
s pí ST na dobu určitou 6 měsíců,  

k bodu 1.12.  schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Plánická,  
s pí MM na dobu určitou 3 měsíce, pod podmínkou uhrazení dlužné částky, 

k bodu 1.13.  pověřila SNK vyklizením bytu č. 13, na adrese Klatovy, Plánická, nájemci 
p. RP a MP, 

k bodu 1.14.   pověřila SNK vyklizením bytu č. 10 na adrese Klatovy, Václavská, nájemce 
pí VF, 

k bodu 1.15.  vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu p. JS, bytem Klatovy, Plánická, 
k bodu 2.1.  schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek na 

dobu určitou 1 rok:   
        ubyt. jednotka č. 18 FM 
    ubyt. jednotka č. 22 ČO 
          ubyt. jednotka č. 30 HM 
   ubyt. jednotka č. 24 LL, LS 
          ubyt. jednotka č. 32 DZ, DJ 
    ubyt. jednotka č. 33 RT 
         ubyt. jednotka č. 36 RF 

k bodu 2.2.  schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek na 
dobu určitou 6 měsíců:   

         ubyt. jednotka č. 13 KJ 
    ubyt. jednotka č. 20 PM 
         ubyt. jednotka č. 37 ŠJ 
    ubyt. jednotka č. 3 KK 

k bodu 2.3. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek na 
dobu určitou 3 měsíce:   

         ubyt. jednotka č. 10 BM 
    ubyt. jednotka č. 12 VS 
         ubyt. jednotka č. 21 PR 

k bodu 2.4. schválila prodloužení smlouvy o ubytování pí ZŠ a HS, ubytovací jednotka č. 
11,  na dobu určitou 3 měsíce, 

k bodu 2.5. schválila prodloužení smlouvy o ubytování pí JČ, ubytovací jednotka č. 5, na 
dobu určitou 3 měsíců, pod podmínkou úhrady dlužné částky za ubytování do 
16.12.2015, 

k bodu 2.6. pověřila SNK vyklizením ubytovací jednotky č. 8 na adrese Klatovy, Zahradní, 
jejíž uživatelkou je pí JK, 

k bodu 2.7. pověřila SNK vyklizením ubytovací jednotky č. 26 na adrese Klatovy, Zahradní, 
jejíž uživatelkou je pí PK,  
zamítla žádost pí K o ubytování p. V v ubyt. jednotce č. 26, 
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k bodu 4.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, 
Klatovy, Koldinova, s pí SM, bytem Koldinova, Klatovy, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, kat. A, 1+KK s příslušenstvím, 
Klatovy, Plánická, s pí KS, bytem Nýrsko, na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.3. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, kat. C, 1+1 se společnou 
koupelnou, Klatovy, Niederleho, s pí JG, na dobu určitou 6 měsíců, 

k bodu 4.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, kat. A, 1+KK  
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s pí SE, bytem Rozvojová 
zóna, Janovice, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním 
vyrovnání na částku Kč 40.000,- Kč, 

k bodu 4.5. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 707, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, 
na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí RN, bytem Řakom, na dobu neurčitou, za 
podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku Kč 50.000,-, 

k bodu 5.1.   pověřila SNK vyklizením bytu č. 3 na adrese Klatovy, Pod Hůrkou, jehož 
uživatelkou je pí JH, 

k bodu 5.2.  schválila nové znění Pravidel nájmu bytů ve vlastnictví města Klatov a Pravidel 
o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů ve vlastnictví 
města Klatov s platností od 1. 1. 2016. 

       Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková 
 
Bod č. 537/25 
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc listopad 2015. 
 
Bod č. 538/25 
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv: 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a Společenstvím domu čp. 250 v Lubech (pachtýř). 
Předmět smlouvy: část p.č. 37/10 v k.ú. Luby – poř. č. 372. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a TAXLES, s.r.o., Výkleky (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvody „LHO 
Klatovy - Nýrsko 2“ a „LHO Klatovy - NPŠ Železná Ruda 2“ – poř. č. 373. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Penny Marketem s.r.o., Radonice (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 360/4 v k.ú. Klatovy. 
Změna: čl. IV. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 – poř. č. 374. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a RŠ, Točník (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 3792/94 v k.ú. Klatovy. 
Změna: čl. IV. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2017 – poř. č. 375. 
 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a EKONOMICKÝMI SLUŽBAMI - BH, spol. s r.o., 
Strakonice (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 4249 v k.ú. Klatovy. 
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Změna: čl. IV. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017. Doplňuje se  
čl. V. – poř. č. 376 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a ORIS Praha, spol. s r.o., Praha 10 (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy. 
Změna: čl. IV. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 – poř. č. 377. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Ing. SK, Kolín (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 4073 v k.ú. Klatovy. 
Změna: čl. IV. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 – poř. č. 378. 
 
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ing. SK, Kolín (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 3687/1 v k.ú. Klatovy - reklamní panel v Puškinově ul. 
Změna: čl. IX. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 - – poř. č. 379. 
 
Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ing. SK, Kolín (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 3687/1 v k.ú. Klatovy - 2 reklamní panely v Puškinově ul. 
Změna: čl. IX. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 – poř. č. 380. 
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MC, Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na rohu ulic Plzeňská  
a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 – poř. č. 381. 
 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., 
Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na rohu ulic Plzeňská  
a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 – poř. č. 382. 
 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ARBO, spol. s r.o., Klatovy (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na rohu ulic Plzeňská  
a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 – poř. č. 383. 
 
 
 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a JK, Strakonice (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na rohu ulic Plzeňská  
a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 – poř. č. 384. 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou 
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města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MLT, s.r.o., Plzeň (nájemce). 
Předmět smlouvy: část pp.č. 2479/5 v k.ú. Klatovy - reklamní panel na rohu ulic Plzeňská  
a Hřbitovní. 
Změna: čl. IX. - Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017– poř. č. 385. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy OVV/01/2015) mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel)  
a Pošumavskou odpadovou s.r.o. (nájemce). 
Předmět smlouvy: budova čp. 62/I, Klatovy. 
Účel nájmu: provozovna společnosti – poř. č. 386. 
 
Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů mezi městem 
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a městem Sušice (objednatel) 
a Pošumavskou odpadovou s.r.o. (dodavatel). 
Předmět smlouvy: zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů – poř. 
č. 387. 
 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Pošumavskou odpadovou s.r.o. (nájemce). 
Změna: oprava nájemného nebytových prostor + vyjmutí nebytových prostor (kanceláří na 
radnici) z této celkové nájemní smlouvy – poř. č. 388. 
 
Smlouva o nájmu dopravních prostředků mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města 
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Pošumavskou odpadovou s.r.o. (nájemce). 
Předmět smlouvy: 1 auto na svoz – poř. č. 389.  
 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pravoslavnou církevní obcí v Klatovech (vypůjčitel). 
Změna: nové znění čl. II - nové termíny bohoslužeb - 2016 až 2018 – poř. č. 390. 
 
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností ELEKTROWIN a.s. 
Změna přílohy č. 1 – poř. č. 391. 
 
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností ASEKOL a.s. 
Změna přílohy č. 1 – poř. č. 392. 
 
Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému mezi městem Klatovy, 
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a společností EKOLAMP s.r.o. 
Změna přílohy – poř. č. 393. 
 
 
 
 
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (nájemce) a Českou lékárnou holding, a.s., Brno (pronajímatel) 
Předmět smlouvy: část pp.č. 1439/4 v k.ú. Klatovy. 
Účel nájmu: přístřešek autobusové zastávky – poř. č. 394. 
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (půjčitel) a CZECH TIME MEDIA, s.r.o., Praha 4 (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 185/1 v k.ú. Klatovy - otočné hodiny s reklamou v Plzeňské ulici 
v Klatovech – poř. č. 395. 
 
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (propachtovatel) a AGROMASCHINE, s.r.o., Švihov (pachtýř). 
Předmět smlouvy: pronájem zemědělských podílů na zemědělských pozemcích v k.ú. Točník u 
Klatov - č. 178/18, 518/44, 542/1, 545/25, 527/4, 492/71, 527/4, 528/2 – poř. č. 396. 
 
Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy 
veřejné správy Plzeňského kraje mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obec) a Plzeňským krajem (kraj). 
 
Předmět smlouvy: vymezení zásad společné tvorby, správy a aktualizace Digitální technické 
mapy pro obce – poř. č. 397. 
 
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
zastoupenou ŠINDY a.s., Praha (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení - 
parc.č. 1/2, 85/1, 3412/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 398.  
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - „Tupadly - čp. 
11, KT - kNN“ - pp.č. 653/1 v k.ú. Tupadly u Klatov – poř. č. 399. 
 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou JH projekt s.r.o., Klatovy 
(budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - „Čínov, p.č. 
3104/4 p. Kalousová - kNN“ - parc.č. 3106/51 v k.ú. Klatovy – poř. č. 400. 
 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., 
zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení a provozování plynárenského zařízení, právo vstupovat a vjíždět na 
pozemky - „Reko MS Klatovy - Lipová + 1“ – poř. č. 401. 
 
 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB spol. s r.o., Praha (oprávněný). 
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení - 
„Klatovy, Airweb, Cibulkova - optický kabel“ – poř. č. 402. 
 
Smlouva o zřízení práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a BI company s.r.o., Zvole (stavebník). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 4212 v k.ú. Klatovy – poř. č. 403. 
 
Smlouva o převodu práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vedlejší účastník) a Jürgenem Herbertem Wolfgangem Pöschlem 
(převodce) a Textil-Logistik Wäschmann s.r.o., Klatovy (nabyvatel). 
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 4204/5 v k.ú. Klatovy – poř. č. 404. 
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupeným místostarostou 
města Ing. Martinem Křížem (poskytovatel) a Bc. Věrou Kučerovou, Tajanov 12 (příjemce). 
Předmět smlouvy: podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření 2015 - 
p.č. 139/3 v k.ú. Tajanov u Tupadel - vybudování dvorní vpusti – poř. č. 405. 
 
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(objednatel) a CHVOJKA/architekt. Ing. Jakub Chvojka (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: projektová dokumentace k dílu „Mercandinovy sady v Klatovech“ – poř. č. 
406. 
 
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem 
Salvetrem (vypůjčitel) a Sdružením města a obcí Plzeňského kraje, zastoupené předsedou 
Jaroslavem Perlíkem. 
Předmět smlouvy: kontejner Avia – poř. č. 407. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 24. 3. 2014 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou  
Mgr. Rudolfem Salvetrem, Městským kulturním střediskem Klatovy, zastoupeným ředitelkou 
Ing. Věrou Schmidovou a M&P Catering, s.r.o. zastoupená jednatelem Martinem Maškem. 
Změna: čl. V smlouvy – poř. č. 408.    
 
 
Bod č. 539/25 
Rada města jako valná hromada Správy nemovitostí Klatovy s.r.o. vzala na vědomí zápis 
z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 29. 10. 2015. Závěry budou uvedeny v samostatném 
rozhodnutí. 
 
 
Bod č. 540/25 
Rada města byla seznámena se závěry „Analýzy bytové politiky a souvisejících potřeb 
vybraných obcí Plzeňského kraje tzv. sociálně vyloučenými lokalitami“ a vypracovaných 
doporučení.  
 
 
 
 
 
 
Bod č. 541/25 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 
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Mgr. Rudolf  Salvetr     Ing. Václav Chroust 

             starosta města                     místostarosta                                            
 
 
 
 Ing. Martin Kříž 
                                           místostarosta 
 
 
 
 



1 
 

  
 
 
 
 
 

Bod č. 542/26 
1/  Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, 

zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy čp. 208 – klub seniorů a odborné učebny“. 
 

2/ Rada města uložila ORM a právničce města připravit návrh na vyhlášení nové VZ a předložit 
jej RM dne 5. 1. 2016 ke schválení. 

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
 

Bod č. 543/26 
Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech kronikářský zápis za rok 
2014. 

 
Bod č. 544/26 
Rada města se seznámila s dopisem ohledně výpovědi z nájmu sportovní prodejny na zimním 
stadionu. Za využívání prostor je na základě smluvního vztahu zodpovědný nájemce – Zimní 
stadion Klatovy, o.p.s.. Rada města uložila starostovi města předat dopis řediteli společnosti. 
         
 
Bod č. 545/26 
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf  Salvetr     Ing. Martin Kříž 
   starosta města                       místostarosta 
 
                    

 
                                                                         
 
 
 
  
 
 
 

USNESENÍ č. 26 
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 21. 12. 2015 
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