USNESENÍ č. 1
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 8. ledna 2013

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:
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:
1/ Komplexní pozemková úprava v k.ú. Střeziměř – ustanovení opatrovníka – rada města
doporučila ZM:
a/ rozhodnout, aby opatrovníkem účastníka řízení (p. FV) v KPÚ Střeziměř
bylo Město Klatovy,
b/ zmocnit jako zástupce opatrovníka v KPÚ Střeziměř starostu města Mgr. Rudolfa Salvetra.
2/ Komplexní pozemková úprava v k.ú. Střeziměř – místní názvosloví – rada města doporučila
ZM schválit místní názvosloví v k.ú. Střeziměř v rámci probíhající komplexní pozemkové
úpravy.
Bod č. 3/1:
Rada města
1/ vzala na vědomí informaci o průběhu a ukončení akce „Rekonstrukce technologie SCZT –
jižní větev – Klatovy – II. etapa“a souhlasila s čerpáním 5% rezervy ve výši 783 040,08 Kč
bez DPH na částečné krytí vícenákladů a rozhodla na základě výsledku jednacího řízení bez
uveřejnění o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 44/11/Vl ze dne 29.9.2011 o
navýšení celkové ceny díla o 1 204 959,92 Kč bez DPH. Celková cena díla včetně
vícenákladů za stavební práce bude činit 17 728 801,68 Kč bez DPH.
2/ rozhodla neuplatňovat sankce vůči dodavateli za nedodržení dílčího termínu plnění, týkajícího
se dokončení a zprovoznění technologické části díla.
3/ uložila ORM uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 44/11/Vl, týkající se navýšení ceny
díla o částku 1 204 959,92 Kč bez DPH.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 4/1:
Rada města
1/ souhlasila s uzavřením Dodatků k jednotlivým smlouvám dle přiložené tabulky z důvodu
změny výše sazby DPH od 1.1.2013
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2/ uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření dodatků ve znění, předloženém RM
v seznamu smluv ke schválení.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 5/1:
Rada města vzala na vědomí vyúčtování městských trhů v roce 2012 předložené hospodářským
odborem. Rada města souhlasila s pořádáním pravidelných a výročních trhů i v roce 2013.
Bod 6/1:
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 10.12.2012 a
vyžádala si doplňující informace k bodu 4 a 5.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Václav Fiala
p. F. Kocfelda
p. Ing. P. Boublík
Bod 7/1:
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h/ zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
odvolala na základě vlastní žádosti z funkce člena komise pro kulturu a vzhled města p. Petra
Poláčka ke dni 31.12.2012.
Bod 8/1:
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne
17.12.2012.
Bod 9/1:
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.
projednala zápis z jednání dozorčí rady ze dne 17.12.2012. Závěry z projednání budou uvedeny
v samostatném rozhodnutí.
Bod 10/1:
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
l/ dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na dodávku zařízení pro Centrum odpadového hospodářství
Klatovy uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, zastoupenou Tomášem Krajčou
(dodavatel).
Změna: nové znění čl. 4 Cena předmětu plnění - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 –
poř. č. 1
2/ dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo - Centrum odpadového hospodářství Klatovy - I. etapa
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a SILNICE NEPOMUK s.r.o. a STAWO Přeštice s.r.o. (zhotovitelé).
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Změna: nové znění čl. 5.2.1 Cena za zhotovení díla - z důvodu změny zákona o DPH od
1.1.2013 – poř.č. 2

3/ dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru - Centrum odpadového hospodářství
Klatovy - I. etapa uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Interprojekt odpady s.r.o., Praha 6, zastoupenou jednatelem ing.
Romanem Pýchem (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 4.2 - změna termínu pro dokončení dílčího plnění a nové znění čl. 5.2
Cena za výkon autorského dozoru - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 3
4/ dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka - Centrum odpadového
hospodářství Klatovy - I. etapa uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ing. Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100 (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 4.2 - změna termínu dokončení díla a nové znění čl. 5.2 Cena za výkon
technického dozoru - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 4
5/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Centrum odpadového hospodářství Klatovy vestavba provozních místností - II. etapa“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a HBH atelier s.r.o., Plzeň, zastoupenou
jednatelem ing. Ladislavem Hřebenářem (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 5 Cena díla - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 5
6/ dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru na akci „Centrum odpadového
hospodářství Klatovy - vestavba provozních místností - II. etapa“ uzavřený mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a HBH atelier
s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem ing. Ladislavem Hřebenářem (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 5.2 Cena díla - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 6
7/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“ uzavřený mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ing.
Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100 (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 5 Cena díla - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 7
8/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Smlouva o výkonu autorského dozoru - rekonstrukce
technologie SCZT Podhůrčí, Klatovy - I. etapa“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o., Plzeň, zastoupenou
jednatelem ing. arch. Pavlem Boříkem (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 5.2 Cena díla - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 8
9/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace - rekonstrukce technologie
SCZT Podhůrčí, Klatovy“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem ing. arch.
Pavlem Boříkem (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 5.2.1 Cena díla - z důvodu změny zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 9.
10/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a JK, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 3209/91 a stp.č. 6455/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 10
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11/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a BL, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 787/16752 z celku stp.č. 2192 a 2193 a pp.č. 898/36 a 898/37 v k.ú.
Klatovy – poř. č. 11
12/ smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a VT, Hnačov a manž. P a PaeDr. DM,
Klatovy (budoucí kupující).
Předmět smlouvy: část p.č. 3756/9 v k.ú. Klatovy – poř. č. 12
13/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zatraktivnění městských lázní a kempu Klatovy“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Praha 1, zastoupenou jednatelem ing. arch. Pavlem
Lejskem (zhotovitel).
Změna: čl. 4.2 Doba plnění - termín dokončení do 18.2.2013 – poř. č. 13
14/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zatraktivnění městských lázní a kempu Klatovy“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Praha 1, zastoupenou jednatelem ing. arch. Pavlem
Lejskem (zhotovitel).
Změna: čl. 5.2.1 Cena za práce - změna zákona o DPH od 1.1.2013 - poř. č. 14
15/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Pyramida s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem Jiřím Vítkem (zhotovitel).
Změna: čl. 5.2.1 Cena za stavební práce - změna zákona o DPH od 1.1.2013 - poř. č. 15
16/ dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Železobetonová vana pro venkovní bazén Klatovy“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a STAFIKO stav s.r.o., Domažlice, zastoupenou jednatelem Milanem Bílým
(zhotovitel).
Změna: čl. 5.2.1 Cena za stavební práce - změna zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 16
17/ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace - revitalizace rybníka
v Mercandiniho sadech, Klatovy“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a NDCon s.r.o., Praha 1, zastoupenou jednatelem ing.
Robertem Michekem (zhotovitel).
Změna: čl. 5.2.1 Cena za stavební práce - změna zákona o DPH od 1.1.2013 – poř. č. 17
18/ dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřený mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Adestik s.r.o.,
Vrhaveč 99, zastoupenou ing. Drahoslavem Kourou (zhotovitel).
Změna: čl. 5.2.1 Cena za stavební práce - změna zákona o DPH od 1.1.2013 poř. č. 18
19/ dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RH, Klatovy a ing. JR, Praha
(nájemci).
Předmět smlouvy: část pp.č. 3587/6 v k.ú. Klatovy.
Změna: odd. X - smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 31.12.2014 – poř. č. 19
20/ kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a PK, Bolešiny (kupující).
Předmět smlouvy: stp.č. 6374 a p.č. 4187 v k.ú. Klatovy – poř. č. 20
Bod 11/1:
Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotacích městem za rok 2012 z fondu
dotací.
Bod 12/1:
Rada města uložila OŠKCR předložit návrh zajištění prázdninového provozu v ŠD a MŠ.
Termín: první únorová rada města
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

JUDr. Jiří Š t a n c l
místostarosta

Mgr. Rudolf S a l v e t r
starosta města

Ing. Václav C h r o u s t
místostarosta
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USNESENÍ č. 2
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 22. ledna 2013
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. 13/2:
Rada města se v rámci kontroly plnění usnesení vrátila k bodu č. 524/28 a uložila
hospodářskému odboru ve věci petice k osazení sloupku v Lipové ulici postupovat dle
stanoviska DI PČR.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Ostatní body kontroly plnění vzala rada města na vědomí.
Bod č. 14/2:
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:
1/ Komplexní pozemková úprava v k.ú. Sobětice – místní a pomístní názvosloví.
RM doporučila ZM schválit místní a pomístní názvosloví v k.ú. Sobětice kromě názvů – Na
kunšovském a Na Malovské.
2/ Tajanov – prodloužení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní a darovací
RM doporučila ZM schválit prodloužení platnosti SOBK (na pozemek) a darovací
(infrastrukturu) na pozemek p.č. 221/52 v k.ú. Tajanov u Tupadel za stávajících podmínek
v termínu do 31.12.2013.
3/ Klatovy, PZ Pod Borem – změna úhrady kupní ceny za pozemky č.č. 4188/1 a st.p.č. 6457
RM doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č. 4188/1, st.p.č. 6457 v k.ú. Klatovy v PZ Pod
Borem panu MO Janovice nad Úhlavou formou měsíčních splátek ve výši 5 000,- Kč vždy ke
20. dni kalendářního roku s úhradou zbývající části kupní ceny do 31.12.2013. Úkon bude
zajištěn uzavřením Dodatku č. 4 k SOBK se stanovením sankcí ve výši 500,- Kč za každý i
započatý den z prodlení. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po úhradě celkové kupní ceny tj.,
do 31.1.2014.
4/ směna pozemků – revokace usnesení
RM dororučila ZM revokovat své usnesení ze dne 11.12.2012 a doporučuje ZM schválit směnu
pozemku: části obecní pp.č. 488/2 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú.- Ostřetice za pozemek ve
vlastnictví JB Klatovy – pp.č. 240 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Točník, s finančním doplatkem
městu Klatovy ve výši 15 620 Kč. V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o
budoucí smlouvě směnné s vlastní realizací po dokončení stavby a skutečném zaměření
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pozemků.
5/ Klatovy, Kollárova ulice – prodej obecního pozemku – námitka k rozhodnutí ZM,
RM nedoporučila revokovat usnesení ze dne 11.12.2012
6/ Převod objektů mezi městem Klatovy a Plzeňským krajem – akutální stav
RM souhlasila
a/ s bezúplatným užíváním části objektu čp. 324/IV pro potřeby Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje, nejdéle do 31.12.2014 a parkoviště na stp. č. 1616 v k.ú. Klatovy nejdéle do
31.12.2013
b/ s předáním nově nabytých objektů od Plzeňského kraje Správě nemovitostí Klatovy k dalšímu
využití (stávajícím uživatelům, popř. novým nájemcům).
7/ Klatovy Horažďovické předměstí – technická vybavenost pro rodinné domy – IV. etapa –
stanovisko k územnímu rozhodnutí
RM vydala žadateli, firmě Klatovská stavební kancelář, s.r.o. souhlas se zjednodušeným
územním řízením akce: „Klatovy, Horažďoviceké předměstí – technická vybavenost pro rodinné
domy - IV.etapa“ na obecních pozemcích pp.č. 3197/86, 3197/127, 3234/2 a 3234/16 v k.ú.
Klatovy dle předložené dokumentace pro ÚR s podmínkou doložit k žádosti o vydání stav.
povolení na předmětnou akci Smlouvu, zajišťující městu Klatovy v budoucnu právo přemístění
části protihlukového valu pro stavbu propojovací komunikace a právo umístění stavby lávky pro
pěší přes stavbu přeložky silnice I/22 – východního obchvatu.
8/ prodej pozemku + souhlas se stavbou v k.ú. Klatovy – pp. č. 3197/84
RM tento bod stáhla s programu jednání s tím, že na příštím zasedání RM 12.2.2012 bude
opětovně předložen po doplnění dalších informací.
9/ Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Klatovské stavební kanceláři
RM vzala zprávu na vědomí, uložila ORM odpovědět žadateli a poskytnout požadované
dokumenty dle zákona č. 106/1999 Sb.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
10/ zřízení věcných břemen
RM rozhodla o zřízení věcného břememe umístění nových horkovodních rozvodů a domovních
předávacích stanic v domech čp. 502/III a stp č. 2438, čp. 506-507/III a stp.č.2444 a 2445, čp.
510-511/III a stp.č. 2451 a 2452, čp.545/III a stp.č. 2828, čp. 546-547 a stp.č. 2833 a 2834, čp.
548-549/III a stp.č.2840 a 2841, čp. 550-551/III a stp. 2846 a 2847, čp. 554-555/III a stp.č. 2850
a 2851, čp. 556-557/III a stp.č. 2853 a 2854, čp. 560-561/III a stp.č. 2844 a 2845, čp. 564565/III a stp.č. 2837 a 2838, čp. 568-569/III a stp.č. 2831 a 2832, čp. 572-573/III a stp.č. 2825 a
2826, čp. 606/III a stp. č. 2953, čp. 719/III a stp.č. 2472, čp. 760/III a stp. č. 3302, čp. 762/III a
stp. č. 3304 čp. 811-812/III a stp.č. 4383 a 4384 a čp. 813-814/III a stp.č. 4379 a 4380, vše v k.ú.
Klatovy mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcných břemen a spoluvlastníky
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jednotlivých bytových domů vč. zastavěných pozemků jako povinnými z věcného břemene, na
dobu neurčitou, bezúplatně.
11/ výkup pozemků a staveb veřejné infrastruktury – revokace UZM
RM doporučila ZM revokovat usnesení ze dne 17.5.2011 a schválit výkup nemovitostí od
společnosti KT HOLDING a.s., Domažlická 610, Klatovy III do majetku města takto:
a/ aktuálního spoluvlastnického podílu na pp.č. 965/10 a 965/38 v k.ú. Klatovy o výměře
1 790 m2 za celkovou kupní cenu 1 000,- Kč
b/ aktuálního spoluvlastnického podílu na veřejné infrastruktuře, tj. komunikaci v rozsahu cca
1 701 m2, chodníku v rozsahu cca 92 m2 parkovacích a odstavných ploch na osobní automobily
v rozsahu cca 155 m2 , sadových úprav v rozsahu cca 410 m2, veřejném osvětlení CYKY
4 x 10 mm2 v délce cca 400 bm včetně 8 ks svítidel 70 W, chráničce HDPE 40 mm v délce cca
500 bm, vodovodním řadu 1, LT DN 100 v celkové délce 161,95 m včetně 2 ks nadzemních
hydrantů a 1 ks podzemního hydrantu a kanalizační stoce A, PP UR2 DN 300 v celkové délce
255,4 m včetně 7 ks kanalizačních šachet za celkovou kupní cenu 1 000,- Kč.

Bod č. 15/2:
Rada města vzala na vědomí zápis z majetkové komise ze dne 7.1.2013.
Bod č. 16/2:
Rada města projednala zprávu ORM týkající se Investiční akce Výstavba inženýrkých sítí a
komunikací, Sobětice – Luby, lokalita „Švejcký vrch“, I. etapa. V průběhu jednání stáhla
tuto zprávu z programu s tím, že bude doplněna dle diskuse a předložena na příštím jednání RM
dne 12.2.2012.
Bod č. 17/2:
Rada města projednala předloženou zprávu ORM - „Dotační programy Plzeňského kraje pro
rok 2013“, rozhodla o podání žádostí o dotaci z Programů Plzeňského kraje ve vodohospodářské
oblasti k akcím:
a/ DSP na rekonstrukci vodojemu Rozvoj – odhad nákladů 95 tis. Kč bez DPH
b/ DSP – Klatovy, Šmeralova ulice – rekonstukce kanalizace – odhad nákl. 70 tis. Kč bez DPH
c/ DSP – Klatovy, Dragounská ulice – rekonstrukce kanalizace – odhad nákl. 65 tis. Kč bez
DPH
a uložila ORM podat žádost o dotaci k výše uvedeným projektům:
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 18/2:
Rada města rozhodla o udělení výjímky z Pravidel RM k zásahu do „chráněné komunikace“ –
pěší zóny na pp. č. 3407/1 v k.ú. Klatovy pro realizaci akce „MILSOFT Klatovy, stavební
úpravy části objektu, Kpt. Jaroše čp. 50/I, Klatovy“
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Bod č. 19/2:
Rada města
1/ rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle
zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Opravy povrchů MK v Klatovech 2013“ formou písemné
výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města
Klatov a na profilu zadavatele,
2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší
nabídková cena,
3/ schválila text výzvy dle přílohy,
4/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8.2.2013 od 9:00 hodin jejího zasedání,
5/ jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Mgr. Jaromír Veselý
Danuše Auermüllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Aleš Buriánek
Bc. Igor Jakubčík
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 12.2.2013 v 9:00 hodin jejího zasedání,
6/ schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu,
7/ uložila HO předložit RM dne 5.3.2013 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení
veřejné zakázky.
Termn: dle textu
Zodpovídá: František Kocfelda
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Bod č. 20/2:
Rada města schválila:
1/ objem prostředků na platy příspěvkových organizací v r. 2013
2/ odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2013.
Bod č. 21/2:
Rada města projednala předložené zprávy týkající se protipovodňových opatřeních v Lubech
(poldr a MVE), uložila místostarostovi města pokračovat v jednáních dle diskuse. Výsledek
předložit na jednání rady města dne 12.2.2013.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Spolupracuje: OŽP a ORM
Bod č. 22/2:
Rada města schválila:
1/ Přehled projektů v rámci Zdravého města pro rok 2013
2/ Plán zlepšování procesu místní agendy 21 v roce 2013
Bod č. 23/2:
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 14.1.2013
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1 – žádosti o mimořádné dotace:
a/ Sdružení Klatovanů v Praze – žádost o dotaci na provoz r. 2013 - rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
b/ Pavel Koura – žádost o dotaci na pravidelné prohlídky Klatov v r. 2013 – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč,
c/ Antonín Šota – oddíl ST. SOKOL Klatovy – žádost o dotaci na pořádání MČ republiky
v benchpressu – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2 500,- Kč,
d/ Český zahrádkářský svaz Klatovy – žádost o dotaci na pořádání národního kola soutěže
Mladý zahrádkář – rada města žádá o předložení podrobného rozpočtu na výše uvedenou akci,
e/ SDH Štěpánovice – žádost o dotaci na uspořádání oslav 100. výročí založení sboru – rada
města se k žádosti vrátí po únorovém jednání školské komise,
f/ Mgr. Miroslava Zámečníková – Agentura Zdravé dítě – žádost o dotaci na podporu
Plaveckých závodů neregistrovaných plavců – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
2 640,- Kč,
g/ Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy – žádost o dotaci na úhradu pronájmu sálu
KD – rada města uložila MěKS uplatnit možnosti jejich pravidel slev a poskytnout sdružení
slevu na akci „Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy roku 2012“
Zodpovídá: pí Mgr. H. Haladová
h/ Šumavský spolek neslyšících Klatovy - žádost o dotaci na akce sdružení – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč,
i/ Krystal občanské sdružení – žádost o dotaci na akce sdružení – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
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j/ Krása v srdci o.s. – žádost na VIII. Ročník projektu „DÍVKA ŠUMAVY“ – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč,
k/ Cyklosport – Pitstop, Cyklistický klub Angels MTB – žádost o dotaci na dopravu –
nadregionální závody – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 43 500,- Kč.
Rada města ukládá kanceláři místostarosty postupovat dle závěrů rady města
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
2/ Rada města vzala na vědomí informaci o prázdninovém provozu MŠ a ŠD
3/ Rada města uložila odboru školství, kultury a cestovního ruchu zadministrovat konkurzní
řízení na ředitele Masarykovy základní školy.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 24/2:
Rada města ve smyslu § 102. odst. 2, písm. m( zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů schválila:
1/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Rekonstrukce technologie SCZT - jižní
větev - Klatovy - II. etapa“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a sdružením firem Jindřich Lachout - MonToP a
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o. (zhotovitel).
Změna: čl. 5.2.1 a 5.2.4 změna ceny za stavební práce na základě zjištěných víceprací –
poř. č. 21.
2/ Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Plzeňským krajem, zastoupeným Správou a
údržbou silnic PK (povinný).
Předmět smlouvy: umístění plastové chráničky HDPE pro budoucí uložení optických kabelů p.č. 3405/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 22.
3/ Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (kupující) a VS, Teplá u Toužimě (prodávající).
Předmět smlouvy: p.č. 3185 v k.ú. Klatovy – poř. č. 23.
4/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a nájemci,
Stavebním bytovým družstvem v Klatovech, Bezručova 617 (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy - bytový
dům čp. 564-565/III, Klatovy na stp.č. 2837 a 2838 v k.ú. Klatovy – poř. č. 24.
5/ Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a Plzeňským krajem (dárce).
Předmět smlouvy: budova bez čp. a če. na pozemku parc. č. st. 4313, parc. č. 4313, budova čp.
324/IV, Klatovy, parc. č. st. 1616, budova čp. 831/II, Klatovy, budova bez čp. a če. stojící na
poz. parc. č. st. 1425/3, parc. č. st. 1425/6, 1425/3, 1425/11, 2478/1, 2478/6, 2480/7, budova čp.
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647/IV, Klatovy, budova bez čp. a če. stojící na parc. č. st. 4278 vše v k.ú. Klatovy – poř. č. 25.
6/ Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (prodávající) a Plzeňským krajem (kupující).
Předmět smlouvy: parc. č. st. 1457/1, 2025/3, 2025/23, 4088 vše v k.ú. Klatovy.
Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na částku 2 431 800,- Kč poř. č. 26.
7/ Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (dárce) a Plzeňským krajem (obdarovaný).
Předmět smlouvy: budova čp. 362/III, Klatovy stojící na parc. č. 1457/1 v k.ú. Klatovy poř.č. 27.
8/ Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (prodávající) a manž. J a HZ, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: poz. parcela č. 967/61, 967/81, 967/82 v k.ú. Klatovy – poř. č. 28.
9/ Kupní smlouva se zřízením věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a BO, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: poz. parc. č. 967/79 a 965/91 v k.ú. Klatovy.
Věcné břemeno - vodovodní řad včetně nadzemního hydrantu – poř. č. 29.
10/ Smlouva o dílo č. 2012/42 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a PS, Nevolice, Domažlice (dodavatel).
Předmět smlouvy: dodávka včetně dopravy a instalace 1 ks sekčních vrat - akce „Tajanov výstavba hasičské zbrojnice“.
Cena: 76 835,- Kč včetně DPH – poř. č. 30.
11/ Servisní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (odběratel) a AQE advisors, a.s., Brno, zastoupenou Karlem Ježkem
(dodavatel).
Předmět smlouvy: poskytování poradenských a servisních služeb k softwaru FISO.
Cena za 1 rok poskytování služeb činí 57 650,- Kč.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 4 roky, tj. do 31.12.2016 – poř. č. 31.
12/ Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Mgr. JV, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 967/62, 967/83 a 967/84 v k.ú. Klatovy – poř. č. 32.
13/ Smlouva o bezúročné půjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (věřitel) a Tělocvičnou jednotou Sokol Klatovy, zastoupenou
jednatelem Vladimírem Ostrovským (dlužník).
Předmět smlouvy: bezúročná půjčka ve výši 420 000,- Kč.
Účel půjčky: překlenutí období do obdržení dotace z Programu rozvoje venkova ČR na opravu
fasády na památkové budově Sokolovny - východní část poř. č. 33.

14/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a nájemci,
Stavebním a bytovým družstvem v Klatovech, Bezručova 617 (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: věcné břemeno váznoucí na společných částech bytového domu čp. 5687

569/III, Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy –
poř. č. 34.
15/ Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a manž. Mgr. J a ing. MI, Mánesova, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 967/59, 967/60 a 967/80 v k.ú. Klatovy – poř. č. 35.
16/ Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Premier Energy s.r.o., Plzeň (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 4204/6 v k.ú. Klatovy poř. č. 36.
Bod č. 25/2:
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za měsíc prosinec 2012, předloženou velitelem
Městské policie Klatovy.
Bod č. 26/2:
Rada města doporučila ZM schválit změny Zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb
Klatovy, příspěvková organizace v článku 3.
Bod č. 27/2:
Rada města schválila použití finančních prostředků investičního fondu TSMK na:
a/ rekonstrukci stropu – středisko správa hřbitovů
b/ nákup sklopného valníku – středisko správa komunikací
Bod č. 28/2:
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na volný nebytový prostor kanceláře ve druhém
patře v čp. 9/IV ve Vídeňské ulici, se společností ETERNITIS s.r.o., k provozování zakázkové a
předváděcí kanceláře.
Bod č. 29/2:
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Klatov s.r.o. projednala zřízení
fondů. Závěry z projednání budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.

Bod č. 30/2:
Rada města ve smyslu § 34a, odst. 3, zák. č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválila
užití znaku města Klatov pro:
a/ Krása v srdci a.s. Plzeň na propagační materiály spojené s VIII. ročníkem Dívka Šumavy
2013
b/ EUROPROGRES Hradec Králové na informační materiál o městě Klatovy
Rada města uložila kanceláři starosty města žadatele o užití znaku informovat.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 31/2:
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
8

Mgr. Rudolf S a l v e t r
starosta města

Ing. Václav Ch r o u s t
místostarosta
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USNESENÍ č. 3
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12.2.2013

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.32/3
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení
Bod č. 33/3
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:
1. Směna pozemků + souhlas se stavbou - k. ú. Klatovy, lokalita Horažďovické předměstí
rada města souhlasila:
a/ s realizací akce „Rodinné domy P 1 – P4 Klatovy, Horažďovické předměstí“ na pozemku
ve vlastnictví města Klatov pp.č.. 3197/84 v k.p. Klatovy dle bodu 2/ návrhu usnesení
b/ RM doporučila ZM schválit směnu pozemků v k.ú. Klatovy takto:
- pp. č. 3197/84 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města
- pp.č. 4242/327, 4242/329 a části PK č. 3197 o celkové výměře cca 926 m2 ve
vlastnictví AH, Domažlice, s finančním doplatkem města na účet p. Hv celkové výši
12 600 Kč.
V současné době bude úkon zajištěn uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě směnné,
s termínem uzavření vlastní směnné smlouvy po schválení úkonu zastupitelstvem
města a geometrickém oddělení požadované části pozemku PK č. 3197 v k.ú.
Klatovy.
2. Výkup pozemku – k.ú. Kamýk u Švihova
Rada města doporučuje ZM schválit výkup lesního pozemku p.č. 425/2 v k.ú. Kamýk
u Švihova o výměře 67 646 m2 za cenu 1 100 000 Kč od MCh, Hartmanice.
3. Prodloužení pronájmu – umístění prodejního stánku k.ú. Klatovy – část pp. 85/1
Rada města neschválila prodloužení pronájmu prodejního stánku na části pp.85/1 v k.ú.
Klatovy.
4. Klatovy, ul. Voříškova – odchylka od povolené trasy
RM projednala změnu trasy sítě pro akci „Pkr_Klatovy_IntegrSŠ_OK“ zjištěnou ze
zaměření skutečného provedení stavby a předem neprojednanou s vlastníkem pozemku
a rozhodla:
- o udělení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč splatnou do 29. 3. 2013
5. Klatovy ul. Dr. Sedláka – výkup nemovitostí – námitka k rozhodnutí ZM
a/ RM nedoporučila ZM revokovat usnesení ze dne 11. 12. 2012 a schválit výkup
nemovitostí do majetku města od Českých drah, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody
1222/1211015 Praha 1 Nové Město-objektu čerpací stanice odpadních vod na
pozemku stp.č. 4924 vč.zastavěného pozemku stp.č. 4924 o výměře 20 m2 v k.ú. Klatovy
a zařízení čerpací stanice, části pp.č. 1497/1 o výměře cca 239 m2 v k.ú. Klatovy,
výtlačného kanalizačního řadu LT 150 v délce 30.3 m v pp.č. 3547/1, 1514/18, 1514/10
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a 1497/1 v k.ú. Klatovy a gravitační kanalizace KT 400 v délce 221,0 m v pp.č. 1497/1,
1501/3, 1501/1, 1501/2, 1510/2 a 1510/1 v k.ú. Klatovy za celkovou kupní cenu ve výši
požadavku vlastníka 528 000 Kč,
b/ RM uložila ORM zajistit vyhotovení PD na novou čerpací stanici v ul. Dr. Sedláka
a projednat její umístění s majitelem pozemku, firmou Agrowest s.r.o., Klatovy.
6. Výkup nemovitostí do majetku města – zpřesnění UZM, schválení kupní smlouvy
a doložky
RM doporučuje ZM schválit text kupní smlouvy č. 1318333744 a doložku podle § 41
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. dle přílohy 1 a 2.
Zodpovídá: pí Ing-. D. Pleskotová
Bod č. 34/3
Rada města projednala zprávu ORM - Prodej pozemků v areálu bývalého zahradnictví a
doporučila ZM schválit prodej stavebních parcel č. 2532, č. 6456/1, č. 6456/2, pozemkových
parcel č. 879/5 č. 879/10, 879/32, 879/37, 879/55, 879/69 o celkové výměře 15 216 m2 za
celkovou cenu 5 419 570 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 35/3
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise, konané dne 4.2.2013.
Bod č. 36/3
Rada města projednala žádost o vyplacení finančího příspěvku na vybudování okružní
křižovatky Sobětice a žádost o prodloužení termínu pro vybudování cyklostezky Sobětice
a přijala k nimi náledující závěry:
Pan H musí doplnit doklady o vyúčtování skutečných nákladů, které měl s vybudováním okružní
křižovakty.
Dále RM rozhodla, o přípravě dodateku smlouvy č. l ke smlouvě o poskytnutí finačního
příspěvku a dodateku č. l ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – cyklostezka.
Dále jednat dle diskuze.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 37/3
Rada města projednala zprávu ORM – architektonická soutěž „Územní plán města Klatovy –
ideový návrh a rozhodla:
1/ o výběru nejvhodnějších návrhů architektonické soutěže „Územní plán města Klatovy
– ideový návrh“, kterými jsou tyto soutěžní návrhy:
1. místo: soutěžní tým, zapsaný do seznamu doručených návrhů pod poř. č. 7, který tvoří
- Aulík Fišer architekti s.r.o., Ing. arch Jakub Fišer, Ing. arch Lucie Kirovová, Ing. arch.
Petra Skalická, ing arch. Antonín Žižkovský
2. místo: soutěžní tým, zapsaný do seznamu doručených návrhů pod poř. č. 4, který tvoří
Atelier Charvát s.r.o., Ing. Arch. Vladimír Charvát, Ing. arch. Martin Pospíšil
3. místo: soutěžní tým, zapsaný do seznamu doručených návrhů pod poř. č.. 6, který tvoří
Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch Ivan Gogolák, Ing. arch Grasse, Ing. arch Pavel
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Grasse.
2/ Rada města uložila právničce a ORM oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnějších
návrhů všem účastníků soutěže.
3/ Rada města uložila právničce a ORM předložit na zasedání RM 5. 3. 2013 návrh na
vyhlášení Jednacího řízení bez uveřejnění se třemi soutěžními týmy, které se umístily na
prvních třech místech hodnocení návrhů.
Zodpovídá:p. Ing. V. Chroust
pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 38/3
Rada města projednala zprávu - Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatle energeticky
úsporných opatření ve vybraných objektech města metodou EPC (program EFEKT 2012)
a přijala následující závěry:
1/ rozhodla zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Výběr
poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou pro město Klatovy metodou
EPC“ formou jednacího řízení s uveřejněním dle §22 a §29 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v platném znění.
2/ uložila ORM a právničce oznámit úmysl města zadat veřejnou zakázku v tomto
zadávacím řízení formou zveřejnění Oznámení o zakázce, které je výzvou k podání
žádostí o účast a k prokázání splnění kvalifikace ve Věstníku veřejných zakázek ČR a
Úředním věstníku EU.
3/ schválila texty Oznámení o zakázce, kvalifikační dokumentace a textové části
zadávací dokumentace v předloženém znění.
4/ rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro hodnocení nabídek, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky a stanovuje tato dílčí hodnotící kriteria:
Výše zaručených úspor nákladů na plyn, teplo, elektrickou energii, vodu a ostatních
provozních nákladů kumulativně za 8 let …………………………………….. 55%
Nabídková cena bez DPH……………………………………………………...30%
Kvalita technického návrhu…………………………………………………….15%
Bliží informace k hodnotím krireriím jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
5/ RM jmenovala komisi pro otevírání obálek se žádostmi o účast ve složení:
členové
náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Petra Bouřilová
Eva Slabá
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
a ukládá jejím členům/náhradníkům zúčastnit se jejího zasedání předběžně dne
25. 3. 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti č. 9 budovy radnice.
6/ uložila ORM a právničce předložit RM dne 2. 4. 2013 zprávu o vyhodnocení
kvalifikace zájemců, kteří podají žádost o účast v zadávacím řízení, návrh textu Výzvy
k podání nabídek kvalifikovaným uchazečům a návrh textu příloh zadávací
dokumentace, zejména návrh Smlouvy o dílo na poskytování energetických služeb
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metodou EPC.
7/ schválila Smlouvu o zajištění odborných a konzultanských činností v zadávacím
řízení na zakázku „Realizace projektu EPC v objektech města Klatovy“ mezi městem
Klatovy a firmou Enviros, s r.o. Praha, IČ 61503240 ve znění předloženém RM ke
schválení v seznamu smluv.
8/ jmenovala p. Ing. Vladimíru Henelovou a p. Ing. Helenu Bellingovou, pracovnice
firmy Enviros, s.r.o. poradkyněmi města s právem účastnit se zasedání všech komisí
v průběhu zadávacího řízení.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 39/3
Rada města vzala na vědomí informaci odboru rozvoje města o stavu plynofikace
v integrovaných obcích Štěpánovice, Sobětice, Chaloupky.
Bod č. 40/3
Rada města projednala zprávu ORM – Stav vybraných projektů, určených ke spolufinancování
z dotačních programů – informace
a vzala informaci o stavu projektů Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – I. etapa,
Rekonstrukce technologie SCZT Pod Hůrkou - I. etapa a projektu Zvyšování kvality vzdělávání
v Plzeňském kraji z OPVK pro Základní školy Klatovy na vědomí.
Bod č. 41/3
Rada města projednala zprávu Projektová dokumentace „Centrum odpadového hospodářsví
II. etapa – vestavba provozních místností – dodatek č. 3
a rozhodla:
1/ uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ORM/23/2012/Bo ze dne 11-9.2012 na
zhotovení projektové dokumentace k dílu „COH Klatovy – II. etapa vestavba provozních
místností“, týkající se změny platebních podmínek, spočívající ve snížení pozastávky za
prováděcí projekt ze 40% na 20% ceny prováděcího projetku,
2/ uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 3
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 42/3
Rada města projednala zprávu ORM - Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy – projektová dokumentace + energetický audit“
a rozhodla:
1/ zařadit projekt do rozpočtu města pro rok 2013,
2/ RM vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy –
projektová dokumenace + energetický audit“ odborem rozvoje města formou písemné
výzvy třem zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace,
3/ uložila ORM předložit RM dne 5. 3. 2013 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 43/3
Rada města:
1/ vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Hydrogeologické
průzkumné vrty k.ú. Sobětice“ formou písemné výzvy 3 vybraným uchazečům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace,
2/ uložila ORM předložit RM dne 5.3.2013 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 44/3
Rada města projednala zprávu ORM - Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce,
zjednodušené podlimitní řízení „Klatovy, Sportovní, Dragounská ul. a ul. U Zastávky –
rekonstrukce vodovu a kanalizace“ a rozhodla:
1/ o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle
zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Sportovní, Dragounská ul. a ul. U Zastávky
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení,
písemnou výzvou 5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním
na úřední desce města Klatov a na profilu zadavatele,.
2/ o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší
nabídková cena,.
3/ schválit text výzvy dle přílohy.
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Pavel Vlček
Ing. Jiří Kučera
a ukládá jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 3. 2013 od 9.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9.
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Aleš Buriánek
JUDr. Jiří Štancl
Petr Fiala
Ing. Ivan Baroch
Bc. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Ing. Jiří Kučera
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a ukládá jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 3. 2013 od 09.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 2. 4. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 45/3
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1/2013.
Bod č. 46/3
Rada města projednala zprávu Zhodnocování volných finančních prostředků města a:
1/ vzala na vědomí zhodnocování volných finančních prostředků,
2/ schválila uzavření Smlouvy o municipálním vkladovém účtu s j – T Bankou pro
rok 2013,
3/ uložila p. místostarostovi Ing. Chroustovi využívat pro zhodnocování volných
finančních prostředků nejvýhodnějších nástrojů finančního trhu.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 47/3
Rada města schválila Směrnici pro tvorbu a čerpání sociální fondu společnosti Lesy města
Klatov s.r.o. Závěry z projednání budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 48/3
Rada města po projednání zprávy HO schválila jmenovité opravy pozemních komunikací –
opravy a údržba pro rok 2013, 2. část uvedené pod body č. 8,10,11,12,13,14,15,18 a 23 zprávy
HO.
Dále opravu povrchu MK „pod hřbitovem“ v obci Štěpánovice a opravu povrchu MK
„od čp. 12“ v obci Střeziměř.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 49/3
Rada města projednala zprávu HO – Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Luby-chodník podél silnice I/27“ a rozhodla:
1/ o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle
zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Luby – chodník podél silnice I/27“ formou písemné
výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední
desce města Klatov a na profilu zadavatele.
2/ o základním hodnotícím kriteriu pro zadávání veřejné zakázky, kterým je nejnižší
nabídková cena.
3/ schválit text výzvy dle přílohy.
4/ Rada města jmenovala komisi pro otervírání obálek ve složení:
členové
náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
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Ing. Petra Bouřilová
Bc. Luboš Broukal

Mgr. Sylva Sejpková
František Kocfelda

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1.3.2013 od 9:00 hod jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9 MěÚ
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
členové
náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Mgr. Jaromír Veselý
Danuše Auermüllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Aleš Buriánek
Bc. Igor Jakubčík
Mgr. Sylva Sejpková
Petr Fiala
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. PetraBouřilová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a ukládá jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6.3.2013 od 9.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucího HO, dveře č. 23
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7/ Rada města uložila HO předložit RM dne 19.3.2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 50/3
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila:
Smlouva o připojení k distribuční soustavě uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zákazník) a RWE GasNet, s.r.o. (provozovatel DS).
Předmět smlouvy: připojení k distribuční soustavě na „COH Klatovy II. etapa - vestavba
provozních místností“.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 37
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (prodávající) a VŠ, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: poz. parcela č. 428/7 v k.ú. Drslavice.
Poř. č. 38
Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 1/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Millenium gym o.s., Klatovy, zastoupenou VT (nájemce).
Předmět smlouvy: Divadelní čp. 148/II, Klatovy.
Účel nájmu: zákaznická a převáděcí kancelář.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 39
Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 3/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
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Adámkovou (pronajímatel) a ETERNITIS s.r.o., zastoupenou JK (nájemce).
Předmět smlouvy: Vídeňská čp. 9/IV, Klatovy.
Účel nájmu: tělocvična pro tréninky oddílu kickboxu a tanečního oddílu.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 40
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: stp.č. 2498, 4023, pp.č. 1465/1, 1465/2, 3939 v k.ú. Klatovy - uložení kabelu
- „Klatovy, Čechova ul., STAFIN, I. etapa - kNN“.
Poř. č. 41
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou Elektroprojekce
Vincíbr s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 382/7, 370/17, 370/8 v k.ú. Tajanov u Tupadel - „Tajanov, garáž vzdušný kabel NN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 2 700 Kč + DPH v platné výši a na dobu neurčitou.
Poř. č. 42
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: parc. č. 1172/13, 3508/2 v k.ú. Klatovy - „STL plynovod a přípojky Kal u
Klatov“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 15 600 Kč + DPH v platné výši a na dobu neurčitou.
Poř. č. 43
Smlouva o poskytování regionálních služeb uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zřizovatel) a Městskou knihovnou Klatovy
(pověřená knihovna).
Předmět smlouvy: poskytování regionálních knihovnických služeb na vrub krajské dotace pobočky Habartice, Kydliny, Štěpánovice, Tajanov, Vícenice.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 44
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2012/Bo ze dne 11.9.2012 na akci „COH Klatovy,
vestavba provozních místností – II. etapa“ uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zřizovatel) a HBH atelier s.r.o. Plzeň, zastoupená
jednatelem společnosti Ing. Václavem Hlinkou.
Změna: Platební a fakturační podmínky. Ostatní ujednání se nemění.
Poř. č. 45
Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., v platném znění uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ENVIROS, s.r.o. Praha 3, zastoupenou ve věcech
smluvních DR, ve věcech technických Ing. VH (zhotovitel).
Předmět plnění:„zajištění odborných a konzultanských činností v zadávacím řízení na zakázku
„Realizace projektu EPC v objektech města Klatovy“
Poř. č. 46
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Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Plzeňským
krajem, jednající Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, zastoupenou technickým
náměstkem Ing. Josefem Felberem ( vlastník).
Označení stavby: „Oprava povrchu chodníku v ul. Josefa Dobrovského, Klatovy“
Poř. č. 47
Smlouva o nájmu nebytového prostoru uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou Ing. Jiřinou Adámkovou a Úhlavou o.p.s. zastoupenou
ředitelem Ing. Pavlem Vondráčkem.
Předmět smlouvy: nájem nebytových prostor v čp. 174/I pro vzdělávací a školicí centrum.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Poř. č. 48
Smlouva o výkonu umělecké činnosti uzavřená mezi Městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Petrem Máchou, Agentura Nordproduktion Chomutov.
Předmět zprávy: šansonový recitál Světlany Nálepkové + klavíristy.
Poř. č. 49
Bod č. 51/3
Rada města schválila použití finančních prostředků investičního fondu TSMK dle předložené
zprávy na rekonstrukce kremační pece a na nákup vyhledávačky kabelů.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 52/3
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise ze dne 30.1.2013 a schválila:
1/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, Plzeňská 639/II s p. SJna
dobu určitou od 1.1.2013 do 30.6.2013, nájemné 70,- Kč/m2.
2/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Gorkého 299/II s p. JMa pí.
JMna dobu určitou od 1.1.2013 do 30.6.2013, nájemné
32,- Kč/m2 a prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.436,- Kč.
3/ prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, Plánická 836/IV
s pí. LHna dobu určitou od 1.2.2013 do 31.1.2014, nájemné 70,- Kč/m2.
4/ prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, Niederleho 272/III
s pí. NOna dobu určitou od 1.2.2013 do 31.1.2014, nájemné 38,27 Kč/m2.
5/ prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, Niederleho 272/III
s p. ČMa pí. ČZna dobu určitou od 1.2.2013 do 31.1.2014, nájemné 38,27 Kč/m2.
6/ prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, Niederleho 272/III
s p. JVna dobu určitou od 10.2.2013 do 9.2.2014, nájemné 38,27 Kč/m2.
7/ prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Niederleho 272/III
s p. MHna dobu určitou od 10.2.2013 do 9.2.2014, nájemné 38,27 Kč/m2.
8/ prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, Vrbova 53/IV
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s p. TGa p. RGna dobu určitou od 10.2.2013 do 9.2.2014, nájemné 70,- Kč/m2.
9/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1, kat. A , 1+1 s příslušenstvím, Klatovy, s p. VJa
s pí JS, oba bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 15.2.2013 do 15.8.2013,
nájemné 63,- Kč/m2.
10/ uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu č.2, kat.A , 1+2 s příslušenstvím,
Klatovy, s p. MD, bytem Kolinec , na dobu určitou s platností od 15.2.2013 do
15.2.2014, nájemné 46,45,- Kč/m2.
11/ uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1 s příslušenstvím, na adrese
Klatovy, s p. VR a p. MJ, bytem Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2. Smlouva od 18.2.2013.
12/ RM rozhodla o vypovězení nájmu z bytu z důvodu dlužného nájemného pí MJ,
bytem Klatovy.
13/ RM schvaluje zaplacení částky 40.000,- Kč, ke které se p. MBzavázal smlouvou o
poskytnutí bytových prostor a vzájemném finančním vyrovnání ze dne 30.7.2012, v
pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.500,- Kč, počínaje lednem 2013.
14/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na adrese Klatovy s p. PČ.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická s pí
LŠna dobu určitou od 1.2.2013 do 31.7.2013, nájemné 70,- Kč/m2
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č.53/3
Rada města projednala zprávu SNK s.r.o. s těmito závěry:
1/ Prodej bytových jednotek č. 400/2, 398/5, 398/4, 758/6
RM bere na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek č. 400/2, Koldinova
400/II, č. 398/5 a 398/4, Koldinova 398/II a č. 758/6, Za Beránkem 758/II a doporučuje
ZM prodej těchto jednotek schválit.
2/ Žádost o uzavření zástavní smlouvy k prodávaným bytovým jednotkám
RM doporučila ZM schválit:
- zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 758/6,
Za Beránkem 758/II, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem zajištění
peněžitého závazku pana MPz titulu poskytnutí úvěrů na financování koupě této bytové
jednotky,
- zřízení zástavního práva a uzavření zástavní smlouvy k bytové jednotce č. 400/2,
Kollárova 400/II, Klatovy ve prospěch bankovního ústavu za účelem zajištění
peněžitého závazku pana AB z titulu poskytnutí úvěrů na financování koupě této bytové
jednotky.
3/ Žádost o výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu v majetku města – manželé P,
Vídeňská a manželé Š, Jiráskova , Klatovy
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RM doporučuje ZM:
- schválit výjimku ze Zásad prodeje bytové jednotky a prodat bytovou jednotku č.
6/13, Vídeňská 6/IV manželům Pza cenu dle článku G. Zásad
- žádost manželů Š- RM přenechává rozhodnutí ve věci na rozhodnutí ZM, které bude
vázáno stanoviskem Nemocnice a.s. Klatovy.
4/ Žádost o povolení zřízení zástavního práva GDR, Plzeňská RM doporučuje ZM
schválit zřízení zástavního práva na bytovou jednotku č. 633/13, Plzeňská, Klatovy ve
prospěch bankovního ústavu za účelem poskytnutí překlenovacího úvěru pro paní
GDRna koupi rodinného domku.
5/ Žádost o dodatek ke kupní smlouvě – manželé Ma IV, Masarykova Rada města
doporučuje ZM vyhovět žádosti Ma IVo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě kupní se
zřízením předkupního práva bytové jednotky.
6/ Návrh na snížení prodejní ceny bytových jednotek
RM souhlasí se snížením nabídkové ceny za bytovou jednotku, Masarykova na cenu
549.000,- Kč; za bytovou jednotku č., Masarykova na cenu 549.000,- Kč; za bytovou
jednotku č. , Masarykova na cenu 849.000,- Kč, za bytovou jednotku č., Masarykova na
cenu 593.000,-.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 54/3
Rada města vzala na vědomí svodku činnosti Městské policie Klatovy za r. 2012.
Bod č. 55/3
Rada města vzala na vědomí svodku událostí za leden 2013.
Bod č. 56/3
Rada města vzala na vědomí přehled o poskytnutých dotací městem za měsíc leden 2013.
Bod č. 57/3
Rada města schválila program ZM dne 19.2.2013.
Bod č. 58/3
Rada města se opětovně vrátila k žádosti žádosti Pošumavského sportovního sdružení okresu
Klatovy a schválila vyplacení mimořádné dotace ve výši 10 000,- Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 59/3,
Rada města odsouhlasila uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Československou obchodní
bankou a.s. Praha a Městem Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 60/3
Rada města projednala žádost Základní školy Plánická ul. a schválila převod a čerpání
investičních prostředků na dodávku a montáž multifunkční tlakové elektrické pánve.
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Bod č. 61/3
Rada města projednala žádost o možnost užití znaku města na webových stránkách Historické
společnosti Klatovy. Užití znaku neschválila.
Rada města uložila kanceláři starosty města žadatele o užití znaku informovat.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 62/3
Rada města projednala zprávu OVV – „Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
vozidla Škoda Octavia“
a
1/ vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku vozidla Škoda Octavia formou písemné výzvy 3 vybraným
uchazečům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace,
2/ uložila OVV předložit 5.3.2013 zprávu hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné
zakázky.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 63/3
Rada města projednala zprávu OŠKCR a schválila komisi pro hodnocení grantů pro r. 2013 ve
složení:
Předseda:
Mgr. Rudolf Salvetr
Členové:
JUDr. Jiří Štancl
Ing. Václav Chroust
Ing. Alena Kunešová
Danuše Auermüllerová
Ing. Jaroslav Nejdl
Bc. Martin Kříž
Bc. Vlasta Komaňská
RM vzala na vědomí termín konání grantové komise dne 11.3.2013.
Bod č. 64/3
Rada města projednala zprávu ORM – Informace o zahájení zaávacího řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace pro provádění stavy ČOV Újezdec u
Mochtína III a IV. etapa“ a vzala na vědomí:
1/ informaci o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Projektová dokumentace pro provádění stavby ČOV Újezdec u Mochtína III. a IV.
Etapa,
2/ rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je
nejnižší nabídková cena,
3/ uložila ORM předložit dne 5.3.2013 zprávu o výsledku hodnocení nabídek s návrhem
na přidělení zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 65/3
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
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Termín: ihned

Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 4
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. 3. 2013

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. 66/4
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení

Bod č. 67/4
Rada města projednala návrhy na majtkovprávní úkony a přijala k nim následující závěry:
1. Směna pozemků - k.ú. Kal u Klatov, pp č. 1172/14
- k.ú. Bezděkov u Klatov, pp.č. 201/55.
Rada města doporučila ZM směnu obecních pozemků v k.ú. Kal u Klatov – pp.č.
1172/14 a v k.ú. Bezděkov u Klatovy – pp.č. 201/55 o celkové výměře 3 395 m2 za
pozemek ve vlastnictví pí VS, Plzeň 8 – Černice – k.ú. Bezděkov u Klatov – pp.č.
1029/2 o výměře 1 210 m2, bez finančního plnění.
2. Prodej pozemků – k.ú. Klatovy, průmyslová zóna Pod Borem Klatovy.
RM rozhodla stáhnout tento úkon z jednání a předložit ho s doplňujícími
informacemi znovu na příštím jednání rady města.
3. Klatoy – ul. Bezručova – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek – souhlas
s rekonstrukcí.
RM souhlasila s realizací akce „Klatovy, ul. Bezručova – stavební úpravy NTL
plynovodů a přípojek“ na pozemcích ve svém vlastnictví – pp.č. 3407/8 a 217 v k.ú.
Klatovy s těmito podmínkami:
a/ dodržení dohodnutého termínu realizace akce od 19.8. do 20.9. 2013,
b/ před zahájením výkopových prací v místních komunikacích stavebník požádá
v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení ke zvláštnímu
užívání.
4. KSK – 24 bj. Plánické předměstí Klatovy – II. etapa – stanovisko k územnímu řízení.
RM souhlasila s realizací akce: „24 bj. Plánické předměstí Klatovy – II. etapa“ na
pozemcích pp.č. 3179/46, 3179/9, 3179/17 a PK č. 3684/2 v k.ú. Klatovy,
s připojením nově budované komunikace na pp.č. 3179/46 na místní komunikaci na
pp.č. 3179/44 v k.ú. Klatovy a se zjednodušeným územním řízením.
5. Štěpánovice – TI pro výstavbu rodinných domů – uložení k NN – souhlas s realizací
akce.
RM souhlasila s realizací akce: Štěpánovice – TI pro výstavbu rodinných domů –
uložení k NN“ na pozemcích pp.č. 3578/6, 2192/18 a PK č. 63578/2 v k.ú. Klatovy a
s územním řízením s těmito podmínkami:
a/ konečný povrch komunikace bude proveden dle Pravidel RM pro povolování
výkopů,
b/ před vydáním územního rozhodnutí je nutno požádat hospodářský odbor
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o povolení k umístění sítě,
c/ před zahájením výkopových prací v místních komunikacích a veřejných
prostranstvích stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu hospodářský
odbor MěÚ o povolení ke zvláštnímu užívání.
6. Souhlas s udělením výjimky z Pravidel RM – termín realizace výkopových prací.
RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění pro povolování
výkopů spočívající v termínu realizace výkopových prací na přemístění rozvaděče
veřejného osvětlení z oplocení zahrady u domu čp. 7/I na sousední trafostanici na
stp. č. 4885 v k.ú. Klatovy v termínu od 8.3.2013 za vhodných klimatických podmínek,
které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu chodníku po výkopu.
7. Luby pp.č. 857 – uložení kanalizační přípojky.
RM rozhodla o výjimce z Pravidel pro povolování výkopů a souhlasí s uložením
kanalizační přípojky do obecního pozemku č. 857 v k.ú. Luby s těmito podmínkami:
a/ povrch komunikace z betonové dlažby bude uveden do původního stavu dle pravidel
schválených radou města dne 21.6.2011,
b/ za uložení sítě uhradí investor majetku poplatek ve výši 50 Kč/bm sítě + DPH,
c/ před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník požádá hospodářský
odbor MěÚ o povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací,
d/ před zahájením výkopových prací místní komunikace stavebník požádá
v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení ke zvlášnímu
užívání.
e/ investor převezme záruku 5 let
8. Souhlas s udělením výjímky z Pravidel RM pro povolování výkopů – termín
realizace výkopových prací.
RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění pro povolování
výkopů, spočívající v termínu realizace výkopových prací na provedení stavebních úprav
chodníku na pp.č. 3409/1 v k.ú. Klatovy pro zřízení vjezdu na parkoviště u sokolovny
v termínu do 8.3.2013 za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit
definitivní úpravě povrchu chodníku po výkopu.
9. Zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě.
RM rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v k.ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci“Klatovy, Harfak NN“ – v pp.č. 3630 a 2746/13 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 124 bm za
jednorázovou úhradu ve výši cca 24 800 Kč + DPH v platné výši.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 68/4
RM projednala zprávu „Vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na výběr zpracovatele
územního plánu města Klatov“ a rozhodla:
1/ zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „Zpracovatel územního plánu města
Klatovy“ formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném
znění, výzvou k podání nabídky třem soutěžním týmům, jejichž návrhy se umístily na
prvních třech místech v rámci architektonické soutěže,
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2/ schválila text Výzvy k podání nabídky a příloh č. 1 – č. 3,
3/ jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové
náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Pavel Boublík
4/ jmenovala hodnotící komisi ve složení
Mgr. Rudolf Salvetr
Aleš Buriánek
Ing. Václav Chroust
Ing. Jiří Dio
JUDr. Jiří Štancl
Petr Fiala
Ing. Ivan Baroch
Danuše Auermullerová
Bc. Igor Jakubčík
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Bc. Olga Osangová
Ing. Daniela Pleskotová
Tomáš Martínek
Ing. Pavel Boublík
MUDr. Michal Janek
Bc. Martin Kříž
a odbornými poradci hodnotící komise jmenuje p. JUDr. Jiřího Plose a ing. arch. Jana Jehlíka.
5/ Rada města ukládá ORM předložit Zprávu hodnotící komise s návrhem na výběr nejvhodnější
nabídky Radě města dne 30. 4. 2013.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 69/4
Rada města projednala zprávu „Dotační programy Plzeňského kraje pro rok 2013 a přijala
následující závěry:
1/ rozhodla o podání žádostí o dotaci z Programů Plzeňského kraje v následujících
oblastech k akcím:
Oblast regionálního rozvoje:
a) Obnova potoční nivy Kosmáčov – rozpočet stavby dle PD 454 423 Kč vč. DPH.
Oblast památkové péče:
a) Křížek Luby, odhad nákladů 80 000 Kč vč. DPH,
b) Restaurování památníku na Šibeničním vrchu v Klatovech – odhad nákladů 195 000
Kč vč. DPH,
c) Boží muka Hůrka Klatovy, restaurování – odhad nákladů 68 000 Kč vč. DPH,
d) Stavební úpravy soklu čp. 66/I. Klatovy – sanace soklu fasády – odhad nákladů
250 000 Kč vč. DPH.
Oblast ochrany vod:
ČOV Újezdec - Domov pro seniory - III. a IV. etapa, odhad nákladů 4 035 000 Kč
vč. DPH.
Oblast výstavby víceúčelových hřišť:
Výstavba víceúčelové hřiště ZŠ Tolstého, odhad nákladů: 4 460 000 Kč vč. DPH.
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2/ uložila starostovi města a ORM ve stanoveném termínu podat žádosti o dotaci na výše
uvedené projekty.
Zodpovídá: pí Ing. D. Plesková
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 70/4
RM projednala zprávu Projektová dokumentace k dílu „Zatraktivnění městských lázní a kempu
Klatovy“ – návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/ORM/Kč/2012 a rozhodla:
1/ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/ORM/Kč/2012 na akci „projektová
dokumentace k dílu „Zatraktivnění městských lázní a kempu Klatovy“, týkajícího se
navýšení ceny o 65 000 Kč bez DPH, 78 650 Kč vč. DPH,
2/ uložila starostovi města a ORM uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ve znění,
předloženém RM ke schválení v seznamu smluv,
3/ uložila ORM, TSMK a FO předložit na příští zasedání návrh na zařazení akce
„Zatraktivnění městských lázní a kempu Klatovy“ do rozpočtu města pro roky 20132014 s návrhem harmonogramu a financování.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
pí Ing. H. Chalupová
p. P. Pošefka
Bod č. 71/4
RM projednala zprávu „Dotace z ROP NUTS II Jihozápad – informace, výběr projektu k podání
žádosti o podporu“ a vzala na vědomí:
1/ informaci o Plánu výzev ROP NUTS II Jihozápad pro rok 2013, oblasti místních
komunikací a souhlasí s návrhem na předběžnou přípravu podání žádosti k projektům
„Propojovací MK Sobětice – Lažánky“ a „Propojovací MK Purkyňova – Koldinova“,
2/ uložila HO a ORM předložit zprávu pro podání obou žádostí z ROP vč. návrhu
spolufinancování po vyhlášení aktuální Výzvy poskytovatelem dotace,
3/ souhlasila s návrhem ORM z avizované výzvy ROPu do oblasti památek podpořit
projekt Římskokatolické církve na opravu střechy Arciděkanského kostela v Klatovech.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda

Bod č.72/4
RM projednala zprávu „Návrh na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ
pro rok 2013“ a:
1/ doporučila ZM rozdělit dotaci takto:
a) 150 tis. Kč na akci Oprava krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I. Klatovy,
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b) 150 tis. Kč na akci Restaurování schodiště Arciděkanského kostela Klatovy
- II. etapa,
2/ doporučila ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši
54 tis. Kč Římskokatolické farnosti Klatovy, což činí 20% z celkové předpokládané ceny
díla 266 tis. Kč na realizaci akce Restaurování schodiště Arciděkanského kostela Klatovy
– II. etapa,
3/ doporučila ZM schválit změnu rozpočtu pro rok 2013 na finanční zajištění příspěvku
pro Římskokatolickou farnost ve výši cca 54 tis. Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 73/4
Rada města projednala zprávu Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Dětské hřiště Vícenice“ a přijala k ní následující závěry:
1/ vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Dětské hřiště Vícenice“ odborem
rozvoje města formou písemné výzvy třem zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace,
2/ uložila ORM předložit RM dne 2. 4. 2013 zprávu ORM s návrhem na přidělení
veřejné zakázky,
3/ doporučila ZM schválit zařazení akce „Dětské hřiště Vícenice“ do rozpočtu města,
neinvestičních výdajů kapitoly ORM pro rok 2013 s částkou 340 tis. Kč,
4/ doporučila ZM schválit přijetí dotace na akci „Dětské hřiště Vícenice“ z Programu
rozvoje venkova ve výši 218 tis. Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 74/4
RM projednal zprávu Ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice“ a zprávu Ukončení zadávacího řízení
veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice –
technický dozor“ a rozhodla:
1/ ukončit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo
režim zákona na akci „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú.Sobětice“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Stavební geologie – geoprůzkum České
Budějovice spol. s r.o. IČ: 15769976.
Rada města uložila starostovi města a ORM ukončit zadávací řízení zákonem
stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 488 100 Kč
bez DPH, 590 601 Kč vč. DPH.
2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú.Sobětice –
technický dozor“. Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a
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rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy EKOS Plzeň s.r.o., IČ
25204033.
Rada města uložila starostovi města a ORM ukončit zadávací řízení zákonem
stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 30 000 Kč
bez DPH, 36 300 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 75/4
RM projednala zprávu Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „COH
Klatovy – oplocení“ a vzala na vědomí:
1/ zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „COH Klatovy - oplocení“ odborem rozvoje města
formou písemné výzvy pěti zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace,
2/ uložila ORM předložit RM dne 2. 4. 2013 zprávu ORM s návrhem na přidělení
veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 76/4
RM projednala zprávu COH Klatovy – I. etapa – návrh na uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o
dílo č. 38/11/S1 a rozhodla:
1/ uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 38/11/Sl na akci „Centrum odpadového
hodposářství Klatovy – I. etapa“, týkajícího se změny seznamu subdodavatelů na
zakázce „COH Klatovy – I. etapa“,
2/ RM uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ve znění,
předloženém RM ke schválení v seznamu smluv.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 77/4
RM projednala zprávu Ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Projektová dokumentace pro provádění stavby ČOV Újedzdec u Mochtína III. a IV etapa“ a
rozhodla:
1/ ukončit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona
na akci „Projektová dokumentace pro provádění stavby ČOV Újezdec u Mochtína III. a
IV. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Vodohospodářský podnik a.s., IČ:
62623508,
2/ uložila starostovi města a ORM ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 144 000 Kč bez DPH,
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174 240 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 78/4
RM projednala zprávu Ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy – projekltová dokumentace + energetický audit“ a rozhodla:
1/ ukončit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy – projektová
dokumenace + energetický audit“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Energy Benefit Centre a.s., IČ:
29029210.
2/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy –
PD + EA“ do rozpočtu města s částkou 218 000 Kč.
3/ Rada města uložila starostovi města a ORM ukončit zadávací řízení
zákonem stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za
cenu180 000 Kč bez DPH, 217 800 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 79/4
RM projednala zprávu Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I, Krameriova ul., Klatovy“a rozhodla:
1/ zahájit zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce mimo
režim zákona č.137/2006 Sb. „Oprava krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I.,
Krameriova ul., Klatovy “ formou písemné výzvy 6 vybraným uchazečům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace,
2/ 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:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 3. 2013 (čtvrtek)
od 10:00 hodin jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Aleš Buriánek
JUDr. Jiří Štancl
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Bc. Martin Kříž
Danuše Auerműllerová
Ing. Jiřina Adámková
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Eva Slabá

Petr Fiala
Ing. Jaromír Kalivoda
Martin Červený
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 3. 2013 (pondělí)
od 14:00 hodin jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení.
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 2. 4. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 80/4
RM vzala na vědomí informaci pí ředitelky Mgr. Hany Haladové o činnosti Městského
kulturního střediska v Klatovech.
Bod č. 81/4
RM projednala a schválila Plán vodohospodářského fondu pro rok 2013.
RM projednala současné podmínky při vypisování veřejných zakázek a rozhodla upravit
stávající pravidla takto:
- do 200 tis. Kč – volně
- 200 tis. – 500 tis. Kč – oslovit 3 uchazeče a o výsledku informovat RM
- nad 500 tis. Kč – klasická VZ
- ceny uvádět bez DPH
Bod č. 82/4
RM projednala zprávu Výstavba MVE Šteflův Dvůr a její směna za MVE Luby ve vlastnictví
p. D a nesouhlasí s úplatným převodem MVE Luby.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková,
pí M. Kadlecová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 83/4
RM projednala zprává Údržba městské zeleně v roce 2013 a souhlasí s navýšením rozpočtu
v kapitole 5. Životní prostředí na rok 2013 o částku 100 000,- Kč, která bude využita pro
ošetření dřevin vytipovaných v rámci projektu péče o zeleň z důvodu akutní naléhavosti.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
p. Ing.V. Chroust
Bod č. 84/4
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
schválila:
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na „Centrum odpadového hospodářství Klatovy - I. etapa“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a SILNICE NEPOMUK s.r.o. a STAWO Přeštice s.r.o. (zhotovitelé).
Změna - změna seznamu subdodavatelů a koordinátora BOZP - příloha č. 1 tohoto dodatku.
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Poř. č. 50
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Povodím
Vltavy, státním podnikem, zastoupeným ředitelem závodu Berounka ing. Miloněm Kučerou
(budoucí povinný).
Předmět smlouvy: umístění staveb vodovodního řadu a gravitační kanalizace zřizovaných
v rámci akce „Vodovod a kanalizace, Klatovy - Točník - Otín“ - parc.č. 740/16, 740/29, 740/32
v k.ú. Točník u Klatov.
Poř. ř. 51
Smlouva o budoucí smlouvě směnné uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí směňující) a PB, Klatovy (budoucí směňující).
Předmět smlouvy: směna části pp.č. 240 v k.ú. Točník (p. B) za část pp.č. 488/2 v k.ú. Ostřetice
(město Klatovy).
Směna bude realizována s finančním doplatkem cca 15 620 Kč ve prospěch města Klatovy.
Poř. č. 52
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 484 a 485/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 484 a 485, Klatovy III a stp.č.
2491 a 2492 v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací
stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy,
Podhůrčí - I. etapa“.
Poř. č. 53
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 545/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 545, Klatovy III a stp.č. 2828
v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně právu přístupa ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy,
sídelní oblast Podhůrčí“.
Poř. č. 54
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 510 a 511/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 510 a 511, Klatovy III a stp.č.
2451 a 2452 v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací
stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy,
sídelní oblast Podhůrčí“.
Poř. č. 55
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
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zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 554 a 555/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 554 a 555 Klatovy III a stp.č.
2850 a 2851 v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací
stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy,
sídelní oblast Podhůrčí“.
Poř. č. 56
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 502/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 502 Klatovy III a stp.č. 2438
v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy,
sídelní oblast Podhůrčí“.
Poř. č. 57
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 506 a 507/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 506 a 507 Klatovy III a stp.č.
2444 a 2445 v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací
stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy,
sídelní oblast Podhůrčí“.
Poř. č. 58
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 490 a 491/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 490 a 491 Klatovy III a stp.č.
2483 a 2484 v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací
stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy,
Podhůrčí - I. etapa“.
Poř. č. 59
Smlouva o realizaci stavby uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a KSK projekt s.r.o., Praha, zastoupenou jednatelem ing. Zbyňkem
Červeným.
Předmět smlouvy: KSK projekt s.r.o. vydává městu Klatovy souhlas s budoucí realizací stavby
propojovací komunikace ulic Ječná a U Čedíku a s budoucí realizací stavby lávky pro pěší přes
stavbu přeložky silnice I/22 - východního obchvatu Klatov na části III. etapy protihlukového
zemního valu na pozemcích č. 3197 dle PK, pp.č. 4242/327 a 4242/329 v k.ú. Klatovy.
Poř. č. 60
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Smlouva o zřízení věcných břemen uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Střední průmyslovou školou, Klatovy,
zastoupenou ředitelem ing. Jiřím Diem (povinný).
Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v oprávnění města Klatov na umístění stavby
horkovodního potrubí včetně příslušenství (tj. datových komunikačních kabelů) a umístění
technologie výměníkové stanice na nemovitostech - pp.č. 322/7 a stp.č. 4120 včetně stavby na
stp.č. 4120 v k.ú. Klatovy.
Věcná břemena se zřizují bezúplatně a na dobu neurčitou.
Poř. č. 61
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a HH, Klatovy (povinná).
Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v oprávnění města Klatov na umístění stavby
horkovodního potrubí včetně příslušenství (tj. datových komunikačních kabelů) - stp.č. 3183
v k.ú. Klatovy.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.
Poř. č. 62
Dodatek č. 4 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřený mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a MO, Janovice
nad Úhlavou (budoucí kupující).
Změny - úhrada zbývající části kupní ceny ve výši 393 440 Kč do 31.12.2013 formou měsíčních
splátek ve výši 5000 Kč částku 60 000 Kč, jednorázově zbývající část kupní ceny do
31.12.2013.
Poř. č. 63
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou STEMONT JS, s.r.o. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 3630 a 2746/13 v k.ú. Klatovy - umístění, zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy - „Klatovy, Harfa - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (24 800,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou.
Poř. č. 64
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v čp. 572 a 573/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene na bytovém domu čp. 572 a 573 Klatovy III a stp.č.
2825 a 2826 v k.ú. Klatovy - umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací
stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Budoucí povinní vydávají souhlas s realizací akce „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy sídelní oblast Podhůrčí“.
Poř. č. 65
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (kupující) a KT HOLDING a.s., Domažlické předměstí 610, Klatovy, zastoupenou
ing. Jaroslavem Nejdlem (prodávající).
Předmět smlouvy: prodej spoluvlastnického podílu na úplné infrastruktuře (komunikace,
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chodník, parkovací a odstavné plochy pro osobní automobily, sadové úpravy, veřejné osvětlení,
chránička, vodovodní řad, hydranty, kanalizační stoka) v k.ú. Klatovy.
Kupní cena činí celkem 1 000,- Kč.
Poř. č. 66
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (kupující) a KT HOLDING a.s., Domažlické předměstí 610, Klatovy, zastoupenou
ing. Jaroslavem Nejdlem (prodávající).
Předmět smlouvy: prodej spoluvlastnického podílu na p.č. 965/10 a 965/38 v k.ú. Klatovy.
Kupní cena činí celkem 1 000,- Kč.
Poř. č. 67
Kupní smlouva se zřízením věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a ČEZ Distribuce, a.s. (kupující).
Předmět smlouvy: stp.č. 6471 v k.ú. Klatovy, věcné břemeno přístupu ke stavbě technického
vybavení na stp.č. 6471.
Poř. č. 68
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Ing. Milanem Jichou, K Pecím 1831/12, 323 00 Plzeň 1 – Bolevec.
Předmět plnění: zhotovení projektových dokumentací na akci „Poldr na Mochtínském potoce –
Luby“(zhotovitel).
Poř. č. 69
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Mgr. Marcelem Hronem, akad.soch. a restaurátor, Školní 639/II, 337 03
Rokycany (zhotovitel).
Předmět plnění: restaurování křížku Klatovy – Luby, ulice 5. května na pozemku prcelní číslo
3475/24.
Poř. č. 70
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Mgr. Marcelem Hronem, akad.soch. a restaurátor, Školní 639/II, 337 03
Rokycany (zhotovitel).
Předmět plnění: restaurování božích muk Pod Hůrkou na pozemku parcelní číslo 1259/1 dle
restaurátorského záměru „Vstupní restaurátorský průzkum a záměr boží muka Pod Hůrkou.
Poř. č. 71
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a MgA. Václavem Štochlem, Družstevní 33, 330 11 Třemošná.
Předmět plnění: restaurování pomníku na Šibeničním vršku v Klatovech, ulice Ke Spravedlnosti,
na pozemku parcelní číso 2016.
Poř. č. 72
Smlouva o výkonu umělecké činnosti uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
Mgr. Rudolfem Salvetrem a p. Petrem Máchou, Agentura Nordproduktion, Jiráskova 2318,
430 03 Chomutov.
Předmět smlouvy: koncertní verze Děti ráje.
Poř. č. 73
12

Bod č. 85/4
Rada města projednala zprávu HO – Ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., „Opravy povrchů MK v Klatovech 2013“ a
rozhodla:
1/ vyloučit uchazeče – firmy DEMSTAV GROUP, s.r.o. U Kostelíčka 1981, 753 01
Hranice, IČ: 27844935 z účastni v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., „Opravy povrchů MK v Klatovech
2013“ z důvodu nesplnění požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích
podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/ ukončit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona
č. 137/2006 Sb., „Opravy povrchů MK v Klatovech 2013“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je nedílnou součástí usnesení.
3/ Rada města ukládá starostovi města a HO ukončit zadávací řízení zákonem
stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu
6 289 596,42 Kč bez DPH, 7 610 411,67 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 86/4
Rada města projednala zprávu HO – Klatovská pouť v roce 2013 a přijala následující závěry:
1/ vyslovila souhlas s předloženou zprávou,
2/ souhlasí 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,
3/ souhlasí s tím, aby poplatek na náměstí Míru činil dle vyhlášky Města o místních
poplatcích pro občerstvení Kč 100,-/m2/den, poplatek na „Staročeském trhu“ činil Kč
100,-/m2/den, poplatek z prodeje vlastních výrobků spojený s ukázkou řemeslné
výroby 50,-/m2/den a poplatek v Plánické ulici činil Kč 100,-/m2/den.
RM schvaluje text poptávkového řízení na zajištění občerstvení,
4/ uložila HO zajistit přípravu klatovské pouti v roce 2013 v termínu od 12.7. do
14.7.2013 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
odpodu prostřednictvím TSMK a OHMK.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 87/4
Rada města projednala zprávy HO a neschválila znovuzavedení spojů č. 16 a 26 linky
č. 2 MHD v Klatovech do zastávky Zahradní ulice na Domažlickém předměstí.
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Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 88/4
Rada města projednala výsledky výběrového řízení XXXVIII. kola o poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov a doporučila:
1/ ZM schválit na zákadě návrhu výběrové komise poskytnout půjčku z FRB XXXVIII.
kolo dle předložené zprávy v celkové výši 721 199,- Kč,
2/ uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XXXVIII. kolo půjček
z FRB po schválení ZM,
3/ uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí půjček po scháválení ZM.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí M. Jakubcová
Bod č. 89/4
Rada města projednala návrh řízení o posuzování žádostí na poskytování půjček z FRB XXXIX.
kolo a návrh výběrové a pracovní komise pro kontrolu a vyhodnocení žádostí a přijala
následující závěry:
1/ RM souhlasí se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování půjček
z fondu rozvoje bydlení – XXXIX. kolo,
2/ RM uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto
zveřejnit v místním tisku,
3/ RM schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů,
shromáždění podkladů a svolání komise je za HO p. F. Kocfelda a za FO
pí Ing. H. Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 90/4
Rada města projednala zprávu OVV- Ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., „Škoda Octavia“ a přijala následující
závěry:
- rozhodla o vyřazení firmy Auto CB s.r.o. Plzeň ze zadávacího řízení,
- rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., „Škoda Octavia,
- ztotožnila se s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče – firmy Auto Nejdl s.r.o. Klatovy, IČ: 47715804,
- uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a
uzavřít s vybranou firmou kupní smlouvu za cenu 577 272,42 Kč bez DPH, 698 500 Kč
vč. DPH.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 91/4
Rada města projednala zprávu odboru OŠKCR a schválila výjimku z počtu dětí v jednotlivých
třídách MŠ pro školní rok 2013/2014 dle návrhu ředitelky MŠ.
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Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 92/4
Rada města vzala na vědomí zprávu OŠKCR a souhlasí s návrhem zajištění prázdninových
provozů ŠD, ŠJ a MŠ pro r. 2013 a 2014.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 93/4
Rada města projednala zprávu OŠKCR a přijala následující závěry:
1/ vyhlásit konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Masarykovy základní školy
Klatovy, tř. Národních mučeníků 185 dle návrhu,
2/ nevyhlašovat konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Klatovy,
Plánická ul.194.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 94/4
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne18.2.2013
a přijala následující závěry:
1/ žádosti o mimořádné dotace:
a/ SDH Štěpánovice – žádost o dotaci na uspořádání oslav 100. výročí založení sboru –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč,
b/ Jan Adamec – žádost na zabezpečení hasičské soutěže – rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč,
c/ ČZS ZO Klatovy II Markyta – žádost o dotaci na provoz sdružení – rada města dotaci
neschválila,
d/ Konfederace politických vězňů Klatovy – žádost o dotaci na nutnou režii pobočky,
nákup věnců a květin – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč,
e/ Společnost pro podporu lidí s mentál.postižením Klatovy –žádost o dotaci na uspořádání
akcí pro postiženou mládež – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč,
f/ Český zahrádkářský svaz Klatovy – žádost o dotaci na pořádání národního kola soutěže
Mladý zahrádkář – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč,
g/ Nadační fond Gaudeamus – žádost o dotaci na soutěž – rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 3 000,- Kč,
h/ Středisko pro ranou péči Plzeň - žádost o dotaci na provoz – rada města dotaci
neschválila,
i/ Klub přátel Klatovska – žádost o dotaci na soutěže, akce a opravy objektu – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
j/ Svaz zdravotně postižených Šumava – žádost o dotaci na energie a provoz – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč,
k/ Šumavský spolek neslyšících Klatovy – žádost o dotaci na nájem – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč,
l/ Klokánek, Janovice nad Úhlavou, Fond ohrožených dětí o.s. – žádost na zařízení a
dovybavení bytových jednotek – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
40 000,- Kč,
m/ JOHAN o.s. – žádost na festival Poezie na rynku – rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 5 000,- Kč.
Rada města ukládá kanceláři místostarosty postupovat dle závěrů rady města.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
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Bod č. 95/4
Rada města projednala zprávu o prodloužení platnosti stávajícího Komunitního plánu sociálních
služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období 2008-2012 a doporučila ZM
schválit prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících
v regionu Klatovsko pro období 2008 – 2012 do doby schválení aktualizovaného Komunitního
plánu sociálních a doporovodných služeb v regionu Klatovsko.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 96/4
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 18.2.2013 s těmito závěry:
1/ RM schválila uzavření podnájemní smlouvy ve 191/I, restaurace Beseda, se společností
Dobrák &Dobrák L.T.D. s.r.o. na prostor kuchyně a skladu.
2/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy s SDS Klatovy v čp. 147/I na nájem divadla na
dobu určitou 1 roku s platností od 1.1.2013.
3/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – garáž za čp. 422/II
s panem JT.
4/ RM schválila uzavření nájemní smouvy na nebytový prostor kanceláře v 1. patře domu
9/IV ve Vídeňské ulici pro paní EŠ.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 97/4
Rada města projednala zápis č. 2/13 z jednání bytové komise ze dne 20.2.2013 s těmito závěry:
1/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Plánická
s p. JVa pí. HVna dobu určitou od 10.3.2013 do 9.3.2014, nájemné 70,- Kč/m2.
2/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Plánická
s p. JMna dobu určitou od 10.3.2013 do 9.3.2014, nájemné 70,- Kč/m2.
3/ RM vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do 9.3.2014 u bytu
č. , na adrese Klatovy, Plánická s p. AB.
4/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , na adrese Klatovy, Palackého s p.
KRna dobu určitou od 10.3.2013 do 9.3.2014, nájemné 38,27 Kč/m2.
5/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. , na adrese Klatovy nám. Míru s pí
HPna dobu určitou od 1.3.2013 do 31.8.2013, nájemné 70,- Kč/m2.
6/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č., kat. A, 1+2 s příslušenstvím,
Klatovy, Náměstí Míru, s p. LK, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od
15.3.2013 do 14.3.2014, nájemné 70,-Kč/m2.
7/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č., kat. A, 1+KK s příslušenstvím,
Klatovy, Plánická s p. JŠ, bytem Nemilkov, Kolinec, na dobu určitou s platností od
15.3.2013 do 14.3.2014, nájemné 70,- Kč/m2.
8/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č., kat. B , 1+1 s příslušenstvím,
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Klatovy, Palackého, s p.JJa s pí ZČ, oba bytem Gorkého ,Klatovy, na dobu určitou s
platností od 15.3.2013 do 14.10.2013, nájemné 46,45 Kč/m2.
9/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č., kat. B, 1+1 s příslušenstvím, na adrese
Klatovy, Niederleho s p. MP, bytem Velký Bor, nájemné 46,45 Kč/m2. Smlouva od
15.3.2013 do 14.3.2014
10/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č., kat. A, 1+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Hálkova s p. VH, trvale bytem Klatovy, U Elektrárny , na dobu určitou
1 rok, nájemné 70,- Kč/m2
11/ RM rozhodla o prominutí poplatku z prodlení plynoucího z dlužného nájemného
manželům M a VN ve výši 4.803,- Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 98/4
Rada města projednala zprávu SNK s.r.o. a uložila:
ORM vypsat výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce budovy ubytovny Zahradní
743/III.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 99/4
Rada města projednala zprávy TSMK o možnosti použití finančních prostředků IF
a schválila použití těchto prostředků IF na rekonsktukci skleníku a na rekonstrukci fasády
na objektu hrobárny.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 100/4
Rada města projednala zprávu Městského ústavu sociálních služeb Klatovy a vzala
na vědomí vítěze veřejné zakázky mlalého rozshu na dodávku 1 ks elektrického kráječe
na chleba a knedlíky, 1 ks nářezového stroje na uzeniny, sýry apod., 2 ks elektrických pánví
na 80 litrů – pro stravovací provoz DpS Klatovy 815/III.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 101/4
Rada města ve smyslu § 34 a, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
schválila užití znaku města Klatov pro:
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Znak města bude použit
při vyhodnocení soutěže „ Cena Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón“ v Praze.
Zodpovídá: p. J. Tománek
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Bod č. 102/4
Rada města projednala žádost ZO ČZS specializovaná organizace Pěstitelů klatovských
karafiátů Klatovy o podporu a spolupráci na projektu „Klatovský karafiát 200“ .
Rada města rozhodla zařadit tuto akci do Zlatého fondu a poskytnout dotaci ve výši
121 000,- Kč a uložila právničce města uzavřít se žadateli příslušnou smlouvu.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 103/4
Rada města vzala na vědomí informaci p. místostarosty Ing. Chrousta o bezbarierovém
městě s tím, že na příštím zasedání RM bude předložena písemná zpráva.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 104/4
Rada města uložila vedení města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

18

USNESENÍ č. 5
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 19. 3. 2013
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. 105/5
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 106/5
Rada města projednala zprávu – Závěrečný účet města za rok 2012 a schválila:
1) navržené závěry z projednání výsledků hospodaření za rok 2012 a ukládá vedoucím
odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry plnit dle přílohy č. 1,
2) finanční vypořádání příspěvkových organizací města a hospodářské činnosti města dle
Přílohy č. 2,
3) doporučila Zastupitelstvu města Klatov 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 2012 a uzavřít jej na
základě doporučení finanční komise a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření
města auditorem, vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města a to bez
výhrad.
Bod č. 107/5
Rada města projednala zprávu - Účetní závěrku města Klatovy za rok 2012 a účetní závěrku
příspěvkových organizací města za rok 2012 a schválila:
1) v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.q/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, účetní závěrku k 31.12.2012 příspěvkových organizací
zřízených městem,
2) RM doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Klatovy
sestavenou k 31.12.2012 v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona o
obcích, s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města nezávislým auditorem.
Bod č. 108/5
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2013.
Bod č. 109/5
Rada města projednala návrh na zařazení akcí do rozpočtu města a doporučila ZM:
1) schválit zařazení akce „Dětské dopravní hřiště MŠ Národních mučedníků, Klatovy“
do rozpočtu města pro rok 2013 s částkou 1 031 400 Kč (předpokládaná dotace
500 000,- Kč),
2) schválit zařazení akce „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“ do rozpočtu
města pro rok 2013 s částkou 16 625 000 Kč (předpokládaná dotace 8 599 052,- Kč),
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3) schválit zařazení akce „Reko WC ZŠ Tolstého - dokončení“ do rozpočtu města pro
rok 2013 s částkou 6 000 000 Kč,
4) schválit zařazení akce „Lipová alej v Otíně“ do rozpočtu města pro rok 2013
s částkou 694 000 Kč (předpokladaná dotace 424 152,- Kč),
5) schválit zařazení akce „Lesní cesta Točník - Štěpánovice“ do rozpočtu města pro
rok 2013 s částkou 1 490 000 Kč (předpokládaná dotace 432 000,- Kč).
6) Rada města uložila starostovi města a ORM po schválení zařazení akcí v ZM
26. 3. 2013 předložit RM návrhy na vyhlášení výběrových řízení na dodavatele
staveb.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 110/5
Rada města projednala „Rozpočtový výhled města – návrhy akcí“ a uložila:
1) ORM vyzvat správce a nájemce majetku města k předložení návrhů na akce do
rozpočtového výhledu města v souladu se Směrnicí č. 7 městského úřadu
o hospodaření s majetkem.
2) Rada města uložila ORM zajistit další úkony dle čl. 2.3 Směrnice č. 7 ve stanovených
termínech.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č.111/5
Rada města projednala zprávu - Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Oprava povrchu MK v Klatovech, Střeziměři a Štěpánovicích“ a rozhodla:
1) o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce podle
zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava povrchu MK v Klatovech, Střeziměři
a Štěpánovicích“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na profilu zadavatele.
2) o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší
nabídková cena.
3) Rada města schvaluje text výzvy dle přílohy.
4) Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Daniela Pleskotová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 4. 2013 od 10.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. dv. 92, čp. 63/I., 3 patro.
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5) Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Mgr. Jaromír Veselý
Danuše Auermüllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Aleš Buriánek
Bc. Igor Jakubčík
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 15. 4. 2013 od 11.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6) Rada města schvaluje firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu.
7) Rada města ukládá HO předložit RM dne 30. 4. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 112/5
Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu“
do rozpočtu města pro roky 2013 – 2014 a ukládá místostarostovi města a FO předložit ZM
návrh na financování projektu.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 113/5
Rada města schválila:
1) závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2012,
2) složení ÚIK pro rok 2013,
a uložila:
3) správcům majetku zabezpečovat trvalé, řádné a efektivní hospodaření s majetkem
města.
Bod č. 114/5
Rada města schválila rozpočtování investičních akcí města, s výjimkou akcí hospodářského
odboru, v rámci kapitoly 3 – Odbor rozvoje města.
Bod č. 115/5
Rada města doporučila ZM schválit:
1) uzavření dodatků č. l ke:
a) smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku – okružní křižovatka Sobětice, lokalita
Švejcký vrch, jehož předmětem je přesná specifikace rozsahu stavby okružní
křižovatky, včetně související veřejné infrastruktury a nově formulovaná podmínka
pro výplatu finančního příspěvku,
b) smlouvě o budoucí smlouvě kupní týkající se převodu pozemku a stavby cyklostezky
budované v rámci stavby Švejcký vrch – I. etapa, jehož předmětem je prodloužení
termínu pro dokončení stavby a termínu pro uzavření vlastní kupní smlouvy a změna
3

výměry v budoucnu vykupované stavby cyklostezky a zastavěného pozemku,

2) vyplacení finančního příspěvku na vybudování okružní křižovatky Sobětice, lokalita Švejcký
vrch, ve výši 4 500 000,-- Kč.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
pí Ing. D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 116/5
Rada města jmenovala komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Masarykovy
základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníku 185, v tomto složení:
zástupce určený zřizovatelem – předseda
zástupce určený zřizovatelem – člen komise
zástupce určený ČŠI – člen komise
zástupce určený KÚ Plzeň – člen komise
zástupce určený škol. radou – člen komise
zástupce pedagogů ZŠ – člen komise
odborník v oblasti stát. správy – člen komise

Ing. Václav Chroust
Ing. Jiří Dio
Ing. Pavel Honzík
Mgr. Bedřiška Jelínková
Věra Benedová
Mgr. Ilona Kubátová
Mgr. Karel Štípek

RM pověřuje Ing. Alenu Kunešovou funkcí tajemníka konkurzní komise.
Bod č. 117/5
Rada města vzala na vědomí rozdělení částky na granty pro jednotlivé žadatele a uložila
kanceláři pana místostrosty uzavřít s žadateli příslušné smlouvy.
Zodpovídá: J. Koželuhová
Bod č. 118/5
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne 18.3.2013
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
1) Krajské sdružení hasičů – žádost o dotaci na setkání zasloužilých funkcionářů OSH
Klatovy – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
2) SK BMX Klatovy o.s. – žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města schválila
poskytnutí dotace ve 10 000,- Kč,
3) Jazz bez hranic, o.s. – žádost o dotaci na hudební projekt Jazz bez hranic – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč,
4) Gymnízium J. Vrchlického Klatovy – žádost o dotaci na zájezd studentů do FranciePoligny - rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
5) Cyklosport – Pitstop, Cyklistický klub Angels MTB Klatovy – žádost o dotaci na
cyklistickou sezónu 2013 – oddíl mládeže – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši
5 000,- Kč,
6) František Pojar ART PROMOTION – žádost o dotaci na zábavnou akci pro děti „Hurá
prázdniny“ – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč,
7) Sdružení Linka bezpečí – žádost o dotaci na sociální služby – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč,
8) Policejní sportovní klub Klatovy – žádost o dotaci na pořádání 2. ročníku běhu „Husínský
kros“ – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč,
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9) Sbor dobrovolných hasičů Klatovy – žádost o dotaci na dopravu a provoz parní stříkačky –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč,
10) Svaz zdravotně postižených Šumava Klatovy – žádost o dotaci na energie a nájem – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč,
11) TJ jezdecký klub Klatovy – Luby – žádost o dotaci na pořádání 3. ročníku klatovského
poháru – rada města požaduje doplnit náklady na tuto akci,
12) TJ jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na pořádání 54. ročníku Ceny Klatov –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 7000,- Kč,
13) SK BMX Klatovy o.s., žádost o dotaci na provoz areálu – rada města dotaci nechválila,
14) Občanské sdružení „Podej nám ruku“ – žádost o dotaci na provoz o.s. – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč,
15) ZO Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí – žádost o dotaci na zajištění péče
o poraněné živočichy – rada města dotaci neschválila,
16) Kanoistický klub Klatovy o.s. – žádost o dotaci na podporu závodníka V. Pohanky – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč,
17) BK Klatovy – žádost o dotaci na pořádání Republik. finále SŠ v basketbalu – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
18) BK Klatovy – žádost o dotaci na pořádní Republik. finále žáků ZŠ v basketbalu – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
19) BK Klatovy – žádost o dotaci na pořádání mezinárodního turnaje v basketbalu žactva –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
20) BK Klatovy – žádost o dotaci na pořádání Mistrovství ČR veteránů v basketbalu – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
21) BK Klatovy - žádost o dotaci na pořádání mezinárodního turnaje v basketbalu minižactva –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
22) Oblastní spolek Český červený kříž Klatovy – žádost o dotaci na oceňování dárců krve –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč,
23) KČT Klatovy – žádost o dotaci na pořádání oslav 120 let od založení odboru KČT Klatovy
– rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč,
24) Petr Laník – žádost o dotaci na pronájem sálu (filmový festival Expediční kamera) - rada
města dotaci neschválila,
25) Eliška Ulrichová – žádost o dotaci na zakoupení sedačky – rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 5 000,- Kč,
26) Oblastní spolek ČCK – žádost o dotaci na akci Hlídka mladých zdravotníků – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč.
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty postupovat ve smyslu závěrů.
Zodpovídá: J. Koželuhová
Bod č. 119/5
Rada města v působnosti valné hromady obchodních splečností projednala rozbory činnosti
a hospodaření společností za rok 2012 – Správy nemovitostí Klatovy s.r.o., Odpadového
hospodářství Klatovy s.r.o., Lesů města Klatov s.r.o. s tím, že závěry z projednání budou
uvedeny v samostatných rozhodnutích.
Bod č. 120/5
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:
1) RM doporučila ZM schválit:
převod částí pozemků v k.ú. Klatovy do majetku města pro výstavbu cyklostezky takto:
a) výkup za smluvní cenu 100 Kč/m2, celkem cca 153 m2, tj. celkem cca 15 300 Kč:
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- pp.č. 963/24 – cca 23 m2 z vlastnictví JM, Hoštičky, Mochtín,
- pp.č. 987/1 – cca 85 m2 z vlastnictví AUTO NEJDL s.r.o., Klatovy 610/III.,
- pp.č. 987/4 – cca 45 m2 z vlastnictví BENOCO s.r.o. Plzeň 443/18,
b) výkup za cenu obvyklou dle znaleckého posudku - pp.č. 987/2 o výměře 147 m2 z vlastnictví
Státního statku Jeneč, Karlovarská 7, Jeneč ve výši cca 520 Kč/m2, celkem 76 514 Kč + náklady
spojené s převodem ve výši cca 4 000 Kč,
c) bezúplatný převod pp.č. 4006/2 o výměře 61 m2 ve vlastnictví ČR-ÚZSVM Praha.
2) RM doporučila ZM schválit výkup pozemku č. 450/5 v k.ú. Štěpánovice o výměře 326 m2 od
Sboru dobrovolných hasičů Štěpánovice, Štěpánovice 106, 339 01 Klatovy za smluvní cenu
40 000,- Kč.
RM schválila úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti do majetku města.
3) RM nedoporučila ZM schválit:
prodej části pozemku č. 3388/1 dle PK v k.ú. Klatovy o výměře cca 200 m2 majiteli
sousedních nemovitostí p. VS, Přeštice za cenu dle platné cenové mapy 400 Kč/m2, celkem
cca 80 000 Kč.
4) RM vzala na vědomí informaci o obdržené žádosti o prodej pp.č. 405/1 v k.ú. Klatovy
a ukládá ORM odpovědět žadateli ve smyslu UZM ze dne 12. 12. 2011.
5) RM vzala na vědomí informaci o obdržené žádosti o prodej části pp.č. 279/5 v k.ú. Klatovy
a ukládá ORM odpovědět žadatelce ve smyslu UZM ze dne 7. 2. 2012.
6) RM nedoporučila ZM schválit prodej části pozemku pp. č. 42/1 v k. ú. Tupadly u Klatov
o výměře cca 15 m2 za cenu cca 5 100 Kč panu VŠ, Klatovy.
7) RM rozhodla o stažení tohoto majetkoprávního úkonu a uložila ORM oslavit žadatele ve
smyslu diskuse.
8) RM rozhodla o stažení tohoto mejetkoprávního úkonu.
9) RM rozhodla o zamítnutí výjimky z Pravidel č. P1/2011 pro povolování výkopů v platném
znění k zásahu do „chráněné komunikace“ – chodníku ve Studentské ulici u domu čp.
144/IV. na pp.č. 3684/1 v k.ú. Klatovy pro uložení přípojky dešťové kanalizace.
10) RM rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z
důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Štěpánovice,
p.2192/1,2,3,4, Krist – NN“ – v pp. č. 3578/6 dle KN, pp.č. 3578/2 dle PK ve vlastnictví
Města Klatovy v rozsahu cca 53 bm za jednorázovou úhradu ve výši cca 10 600 Kč + DPH
v platné výši.
11) RM projednal odstranění betonové desky na pp.č. 4386 v k.ú. Klatovy na náklady města
ukládá ORM předložit tento majetkoprávní úkon bez stanoviska RM k projednání ZM dne
26.3.2013.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 121/5
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 4.3.2013.

Bod č. 122/5
Rada města projednala zprávu „ Historický majetek obce – podání žádosti o vydání“
a uložila:
starostovi, ORM a právničce jednat ve věci hisotorického majetku obce ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 123/5
Rada města doporučila ZM schválit:
A)
a) předložení projektové žádosti „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22
Sobětice- Lažánky“ do 26. kola výzvy ROP NUTS II JZ, prioritní osy 1-Dostupnost
center, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací v souladu s textem a
rozsahem 26. výzvy,
b) realizaci projektu „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice-Lažánky“,
c) předfinancování projektu „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 SoběticeLažánky“ v celkové výši max 15 000 000 Kč z rozpočtu města Klatovy,
d) dofinancování projektu „Sobětice – propojovací komunikace sil. I/22 SoběticeLažánky“ ve výši 7 500 000 Kč z rozpočtu Města Klatovy,
B)
a) předložení projektové žádosti „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“ do
26. kola výzvy ROP NUTS II JZ, prioritní osy 1-Dostupnost center, oblast podpory
1.5 Rozvoj místních komunikací v souladu s textem a rozsahem 26. výzvy,
b) realizaci projektu „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“,
c) předfinancování projektu „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“ v celkové
výši max. 6 000 000 Kč z rozpočtu města Klatovy,
d) dofinancování projektu „ Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech“ ve výši
1 300 000 Kč z rozpočtu Města Klatovy.
Rada města Klatovy ukládá HO po vyhlášení 26. výzvy ROP NUTS II JZ podat dle
pravidel ROPu.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 124/5
Rada města rozhodla:
1) o vyloučení uchazeče – firmy Transmix beton, spol. s r.o., Nádražní 151, 339 01 Klatovy,
IČ: 49790129, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
podle zákona č. 137/2006 Sb. „Luby – chodník podél silnice I/27“ z důvodu porušení
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách,
rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení,
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2) o vyloučení uchazeče – firmy PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň,
IČ: 26323342, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
podle zákona č. 137/2006 Sb. „Luby – chodník podél silnice I/27“ z důvodu porušení
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách,
rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení,
3) o vyloučení uchazeče – firmy VYSLYSTAV s.r.o., Žďárská 8, 347 01 Halže, IČ:
28337271, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle
zákona č. 137/2006 Sb. „Luby – chodník podél silnice I/27“ z důvodu rozporu v nabídce
uchazeče,
rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení,
4) o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle zákona
č. 137/2006 Sb. „Luby – chodník podél silnice I/27“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190,
339 01 Klatovy, IČ 45357307.
5) Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 607 524,37 Kč bez
DPH, 6 785 104,77 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: Mgr. R. Salvetr
Bod č. 125/5
Rada města doporučila ZM schválit:
1) realizaci a spolufinancování projektové žádosti „Podpora rozvoje cykloturistiky –
Odpočívadla na cyklostezkách v okolí Klatov“ v souladu s pravidly dotačního
programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“,
2) po schválení v ZM ukládá:
HO zpracovat a ve stanoveném termínu předložit žádost o dotaci KÚ PK prostřednictvím
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 126/5
Rada města vzala na vědomí zprávu HO o vyhlášení I. kola výzvy Národního rozvojového
programu mobility pro všechny a ve smyslu diskuse a ukládá:
do studie zapracovat chodník před Střední průmyslovu školou Klatovy.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 127/5
Rada města vzala na vědomí zprávu OŠKCR o zvýšení celkové kapacity MŠ Klatovy na
886 dětí a zvýšení celkového počtu strávníku na 1000, s účinností od 1.4.2013.
Bod č. 128/5
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, konané
dne 18.2.2013.
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Bod č. 129/5
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a vzhled města, konané dne 4.3.2013.
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
1) RM schvaluje umístění pamětní desky Českoslovenké obrněné brigádě dle varianty a/.
2) RM neschválila podporu na prohlášení objektu za kutlurní památku – letištní budova
3) RM uložila p. místostarostvi JUDr. Štanclovi a OŠKCR zjistit také možnost umístění
frakmentů pomníku padlým legionářům v Mercandinových sadech a dále zjistit odhad
přibližných nákladů obou variant a zhodnotit vhodnost obou lokalit.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 130/5
Rada města schválila Technickým službám města Klatov převod finančních prostředků ve výši
650 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu na úhradu investic:
1) rekonstukce hřišť v letních lázních,
2) rekonstrukce brodítka bazénu v letních lázních.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 131/5
Rada města souhlasí, aby ZČU Plzeň, katedra celoživotního vzdělávání, uspořádala v Klatovech
ve školním roce 2013-2015 čtyřsemestrální studium Univerzity 3. věku na téma regionální
historie Klatov.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 132/5
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila:
Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem
hejtmana Ivo Grünerem (dárce).
Předmět smlouvy: poskytnutí finančních prostředků ve výši 45 000 Kč na projekt 2. AVON pochod proti rakovině prsu, který se uskuteční dne 1.6.2013.
Poř. č. 74
Smlouvu o poskytnutí dotace č. 02102013 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným
náměstkem hejtmana Jaroslavem Bauerem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: účelová finanční dotace určená na částečné krytí nákladů na výstavbu
dětského dopravního hřiště v areálu zahrady MŠ Klatovy, Národních mučedníků, p.č. 3209/4.
Výše dotace činí 500 000,- Kč.
Poř. č.75
Rámcovou dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a RWE Distribuční služby,
s.r.o., Brno, zastoupenou jednateli RNDr. Janem Valentou a ing. Pavlem Káčerem (uživatel).
Předmět dohody: užívání částí pozemků, které nejsou místními komunikacemi, za účelem
zajištění a odstraňování havárií stávajícího plynárenského zařízení (sítě).
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Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č.76
Rámcovou dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Klatovskou teplárnou, a.s.,
zastoupenou ředitelem Milanem Sekyrkou (uživatel).
Předmět dohody: užívání částí pozemků, které nejsou místními komunikacemi, za účelem
odstraňování havárie stávajícího zařízení (sítě).
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 77
Rámcovou dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Šumavskými vodovody a
kanalizacemi a.s., zastoupenými ředitelem Václavem Kutilem (uživatel).
Předmět dohody: užívání částí pozemků, které nejsou místními komunikacemi, za účelem
zajištění a odstraňování havárií zařízení (sítě).
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č.78
Kupní smlouvu uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (kupující) a AUTO NEJDL, s.r.o., Klatovy, zastoupenou ing. Jaroslavem Nejdlem
(prodávající).
Předmět smlouvy: dodávka 1 ks vozidla Škoda Octavia.
Poř. č. 79
Darovací smlouvu č. OVV/DS/2013/1 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (dárce) a Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601,
zastoupenou ředitelkou Mgr. Jitkou Luňákovou (obdarovaný).
Předmět smlouvy: počítač Comfor e-link, procesor Celeron D, 512 MB RAM, r.v. 2006.
Poř. č.80
Darovací smlouvu č. OVV/DS/2013/2 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (dárce) a Střední školou zemědělskou a potravinářskou,
Klatovy, zastoupenou ředitelem ing. Vladislavem Smolíkem (obdarovaný).
Předmět smlouvy: 3 ks počítače Comfor e-link, procesor Celeron D, 512 MB RAM, r.v. 2006.
Poř. č.81
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou společností SUDOP PRAHA, a.s. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 3578/6, 3578/2 v k.ú. Klatovy - stavba „Štěpánovice, p. 2192/1,2,3,4,
Krist - NN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (10 600,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou.
Poř. č. 82
Smlouvu o realizaci koncertu uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Lewron music center s.r.o., Praha, zastoupenou Bc. Michalem
Wronkou.
Předmět smlouvy: spolupráce při přípravě a realizaci veřejného koncertu Gabriely Gunčíkové se
skupinou na náměstí v Klatovech dne 11.5.2013.
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Poř. č. 83
Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Střední průmyslovou školou Klatovy, zastoupenou
ředitelem ing. Jiřím Diem (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: stp.č. 1457/1, pp.č. 2025/3, 2025/23, 4088 a budova čp. 362 v k.ú. Klatovy.
Poř. č. 84
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v domě čp. 760/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy - bytový
dům čp. 760/III, Klatovy a stp.č. 3302 v k.ú. Klatovy.
Poř. č. 85
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v domě čp. 560-561/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy - bytový
dům čp. 560-561/III, Klatovy a stp.č. 2844 a 2845 v k.ú. Klatovy.
Poř. č. 86
Smlouvu o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ing. Ladislavem
Koláčným (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Opravy povrchů MK v Klatovech 2013“.
Poř. č. 87
Smlouvu o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Energy Benefit Centre a.s., zastoupenou ing. Miroslavem Hořejším
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: „Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy - projektová dokumentace pro provedení
stavby + energetický audit“.
Poř. č. 88
Smlouvu o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Stavební geologie-průzkum České Budějovice, spol. s r.o., zastoupenou
jednatelem Jaromírem Machníkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice“.
Poř. č. 89
Smlouvu o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Vodohospodářským podnikem a.s., zastoupeným ředitelem ing.
Radomírem Medunou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: „Projektová dokumentace pro provádění stavby: ČOV Újezdec u Mochtína
III. a IV. etapa“.
Poř. č.90
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Smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a EKOS Plzeň s.r.o.,
zastoupenou Mgr. Vlastou Barešovou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: technický dozor stavebníka - „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú.
Sobětice“.
Poř. č. 91
Smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 3/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a JT, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: stp.č. 1761 u domu čp. 422/II, Klatovy.
Účel nájmu: garáž.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 92
Smlouvu o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 4/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a EŠ (nájemce).
Předmět smlouvy: Vídeňská čp. 9/IV, Klatovy.
Účel nájmu: zákaznická kancelář.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 93
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 28/2008) uzavřený mezi
městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing.
Jiřinou Adámkovou (pronajímatel) a Stálou divadelní scénou Klatovy, zastoupenou ředitelkou
Mgr. Zdeňkou Koubovou (nájemce).
Změna: prodloužení doby platnosti smlouvy do 31.12.2013.
Poř. č. 94
Bod č. 133/5
Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 243/7, Masarykova
243/II, Klatovy.
Bod č. 134/5
Rada města vzala na vědomí zprávu OSVZ – Ověřená témata města, se zprávou nesouhlasí a
uložila:
p. místostarostovi projednat připomínky z diskuse a předložit na příštím jednání RM.
Termín: 2.4.2013
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 135/5
Rada města schválila Statut pro užívání znaku města Klatov v předloženém znění.
Bod č. 136/5
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací.
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Bod č. 137/5
Rada města ve smyslu § 34 a, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů schválila
užití znaku města Klatov pro:
ART PROMOTION, František Pojar, Purkyňova 749, Klatovy. Znak města bude použit
v lexikonu firem.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 138/5
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 6
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. 4. 2013
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. 139/6
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 140/6
1) RM souhlasí s realizací akce na obecních pozemcích - pp.č. 898/58, 898/3, 898/60,
3407/11,3407/3, 3408/3, 3408/1, 3996/6, 3996/8, 3996/9, 3996/7, 4073, 4044, 338/1,
3996/10, 3407/6 a 4072, vše v k.ú. Klatovy, včetně technického řešení umístění chráničky
na lávce přes Drnový potok a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu: „Optické připojení
lokality Klatovy, Dragounská 200“ s podmínkami hospodářského odboru ze dne 27. 3.
2013.
2) RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P 1/2011 „pro povolování výkopů“
k zásahu do „chráněné komunikace“ v Havlíčkově ulici v rámci akce: „Optické připojení
lokality Klatovy, Dragounská 200“ dle polohopisné situace z 03/2013 č. zak. 620/12.
3) RM doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm včetně příslušenství
(vytyčovacího drátu) umožňující její budoucí vytýčení od ČD-Telematika a.s., Pernerova
2819/2a, Praha 3 uložené v rámci akce: „Optické připojení lokality 339 01 Klatovy,
Dragounská 200“ v obecních pozemcích – pp.č. 898/58, 898/3, 898/60, 3407/11, 3407/3,
3408/3, 3408/1, 3996/6, 3996/8, 3996/9, 3996/7, 4073, 4044, 338/1, 3996/10, 3407/6 a
4072, vše v k.ú. Klatovy, v pozemcích Povodí Vltavy s.p. – pp.č. 3700/19, 3700/2 a 3700/20
v k.ú. Klatovy a v pozemku Plzeňského kraje – pp.č. 3408/6 v k.ú. Klatovy.
4) RM rozhodla o zřízení věcných břemen na umístění budoucí chráničky města (převedené
odinvestora akce: „Optické připojení lokality 339 01 Klatovy, Dragounská 200“ s vlastníky
stavbou dotčených pozemků, na dobu neurčitou, bezúplatně, popř. za jednorázovou finanční
úhradu dle směrnic budoucích povinných z věcného břemene takto:
- s Povodím Vltavy s.p. - pp.č. 3700/19, 3700/2 a 3700/20 v k.ú. Klatovy (přechod
Drnového potoka u pošty)
- s Plzeňským krajem – pp.č. 3408/6 v k.ú. Klatovy (část OK u Lidlu).
5) RM rozhodla o tom, že akce je povolena za podmínky, že nebudou dotčeny výkopy asfaltové
plochy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 141/6
RM rozhodla o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy RWE GasNet s.r.o. v pozemcích ve
vlastnictví Města Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
STL plynovodu pro následující akce :
1) kú Klatovy – „STL plynovod a přípojka Klatovy – Domažlické předměstí“, pp.č. 965/10 dle
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KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu 223 bm STL plynovodu za jednorázovou úhradu
ve výši 44 600 Kč + DPH v platné výši
2) kú Klatovy – „STL plynovod a přípojka pro BD Klatovy – ul. Plánická“, pp.č. 3179/90,
3179/91, 3179/92, 3179/94 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu 27 bm STL plynovodu za
jednorázovou úhradu ve výši 5 400 Kč + DPH v platné výši
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 142/6
1) Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „COH Klatovy - oplocení“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Stavební firma Pácl s.r.o., IČ: 28005970.
2) Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 342 182 Kč bez DPH,
414 040 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 143/6
1) Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Oprava krovu a obnova střešního pláště čp.
139/I., Krameriova ul., Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Alfastav, spol. s.r.o., IČO 18236651.
2) Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 984 095,- Kč bez DPH, 1 190 755,- Kč
vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 144/6
1) Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění na akci „Klatovy, Sportovní,
Dragounská ul. a ul. U Zastávky – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Transmix beton, spol. s.r.o., IČO: 49790129.
2) Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 308 126,07 Kč bez DPH,
2 792 832,55 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 145/6
1) Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
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na stavební práce mimo režim zákona na akci „Dětské hřiště Vícenice“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Klatovská stavební společnost s.r.o., IČ:
26357534
2) Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 212 000 Kč bez DPH,
256 520 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 146/6
1) Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „PD opravy venkovních bazénů“ za cenu
155 000,- Kč vč. DPH do rozpočtu města.
2) Rada města uložila ORM uzavřít objednávky na realizaci akcí s firmou PYRAMIDA s.r.o.
Plzeň za cenu 115 000,- Kč vč. DPH a firmou Ing. Josef Šlechta za cenu
40 000,- Kč vč. DPH.
3) RM rozhodla, že akce bude financována z fondů TSMK.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. P. Pošefka
Bod č. 147/6
1) RM schválila podání žádosti na projekt „Boží muka a vyhlídka u sv. Martina, Lesopark
Hůrka, Klatovy“ do aktuálně vyhlášené Výzvy k podání žádostí do Dispozičního fondu
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.
2) RM uložila starostovi města a ORM podat žádost o dotaci ve stanoveném termínu do
9.4.2013 a zajistit uzavření partnerské smlouvy pro účely splnění podmínek poskytovatele
dotace s městem Neukirchen.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 148/6
1) RM se ztotožnila se stanoviskem hodnotící komise a posoudila kvalifikaci zájemců
o nadlimitní VZ na služby „Realizace projektu energetických úspor metodou EPC
v objektech města Klatovy“ tak, že všichni zájemci prokázali splnění požadavků na
kvalifikaci ve stanoveném rozsahu.
2) RM schválila změnu textové části zadávací dokumentace a návrh Smlouvy s přílohami
v předloženém znění.
3) RM uložila ORM zajistit odeslání Výzvy k podání nabídky kvalifikovaným zájemcům.
4) RM jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
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členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Daniela Pleskotová

náhradníci
Mgr. Rudolf Salvetr
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková

a uložila jejím členům/náhradníkům zúčastnit se jejího zasedání předběžně dne
20. 5. 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti č. 9 budovy radnice.
5) RM jmenovala hodnotící komisi ve složení:
členové
Ing. Václav Chroust
Petr Fiala
Ing. Ivan Baroch
Ing. Jaroslav Nejdl
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Jitka Luňáková
Ing. Hana Chalupová
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Jiřina Adámková
Ing. Milan Jarošík
Aleš Buriánek
Bc Martin Kříž

náhradníci
Mgr. Rudolf Salvetr
Aleš Buriánek
Mgr. V. Zwiefelhofer
Mgr. Věra Tomaierová
Danuše Auermullerová
Mgr. Karel Denk
Pavla Šťastná
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Jiří Dio
Martin Červený
JUDr. Jiří Štancl
MUDr. Miloš Chroust

a uložila jejím členům/náhradníkům zúčastnit se jejího zasedání předběžně dne
4. 6. 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti č. 9 budovy radnice.
6) RM uložila ORM a právničce předložit RM dne 18. 6. 2013 protokol o konečném výsledku
hodnocení hodnotící komise.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 149/6
1) Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Stavební
úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého, Klatovy“ formou písemné výzvy 5 zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov 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, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 4. 2013 od 9.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 92, budova radnice čp. 63, 3. patro.
5) Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
členové
náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Aleš Buriánek
JUDr. Jiří Štancl
Petr Fiala
Ing. Ivan Baroch
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Bc. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jiří Kučera
Pavel Vlček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 4. 2013 od 09.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29
6)

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7)

Rada města uložila ORM předložit RM dne 30. 4. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mg. S. Sejpková

Bod č. 150/6
1) Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Regenerace
sadů Dr. K. Hostaše“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov 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, kvalifikační a zadávací dokumentace dle přílohy.
4) Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové
náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 4. 2013 od 10.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9.
5) Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
členové
náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
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JUDr. Jiří Štancl
Petr Fiala
Danuše Auerműllerová
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Martin Kříž
Pavel Vlček

Aleš Buriánek
Mgr. Vlastimil Zwiefelhofer
Ing. Jaromír Kalivoda
Eva Slabá
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Dio
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 4. 2013 od 10.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29
6) Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7) Rada města uložila ORM předložit RM dne 30. 4. 2013 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 151/6
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň, odloučené
pracoviště Domažlice na uskutečnění víkendových a zážitkových akci pro klienty SVP pro rok
2013 ve výši 3 000,- Kč z kapitoly 08 odboru SVZ.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 152/6
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise ze dne 20.3.2013 a přijala následující
závěry:
1) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Jiráskova 785/II
s p. Josefem Hofmanem na dobu určitou od 8.4.2013 do 7.4.2014, nájemné 46,45 Kč/m2,
2) vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu ručitou do 9.4.2014 k bytu
č. 3 na adrese Klatovys pí SR a p. MR,
3) RM rozhodla nevyhovět přidělení bytu č. 20 p. ŠB, Klatovy III z důvodu stěhování
nájemníků ubytovny Zahradní a schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 na adrese
Klatovy, s p. ŠB na dobu určitou od 6.4.2013 do 5.4.2014, nájemné 46,45 Kč/m2,
4) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, s p. VM a GM na dobu
určitou od 16.3.2013 do 16.9.2013, nájemné 70,- Kč/m2,
5)

souhlasí s přenecháním části bytu č. 37, Klatovy, do pronájmu pí IT, na dobu určitou od
8.4.2013 do 7.4.2014.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 157/6
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila:
Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 5/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a JK, Klatovy (nájemce).
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Předmět smlouvy: Plánická čp. 793, 794, 795, Klatovy.
Účel nájmu: garážové stání G8.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Poř. č. 95
Smlouva o budoucí smlouvě směnné uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a AH, Domažlice.
Předmět smlouvy: pp.č. 3197/84 (město Klatovy) za pp.č. 4242/327, 4242/329 (p. H) vše v k.ú.
Klatovy.
Směna bude provedena s finančním doplatkem ve výši 12 600 Kč, který uhradí město Klatovy.
Poř. č. 96
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a vlastníci
bytových jednotek v čp. 548 - 549/III, Pod Hůrkou, Klatovy.
Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu umístění nového horkovodního rozvodu a
domovní předávací stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve
prospěch města Klatovy - bytový dům čp. 548 - 549/III, Klatovy a stp.č. 2840 a 2841 v k.ú.
Klatovy.
Poř. č. 97
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení - parc. č.
3179/90, 3179/91, 3179/92, 3179/94 v k.ú. Klatovy.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (5 400 Kč + DPH) a na dobu neurčitou.
Poř. č. 98
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení - parc. č. 965/10
v k.ú. Klatovy.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (44 600 Kč + DPH) a na dobu neurčitou.
Poř. č. 99
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a GASSPO spol. s.r.o. zastoupenou
jednatelem Bohumilem Němcem (zhotovitel).
Poř. č. 100
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obstarání věcí ze dne 1. 3.2010 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastupúeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Pavlem Kalistou, bytem
Radinovy čp. 39 (obstaratel).
Poř. č. 101
Bod č. 158/6
Rada města vzala na vědomí informaci osadního výboru Štěpánovice a souhlasí s novým
správcem tenisových kurtů a to SDH Štěpánovice.
RM uložila právničce města uzavřít novou nájemní smlouvu.
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Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 159/6
Rada města projenala žádost SHC Klatovy o příspěvek pro oddíl ledního hokeje a rozhodla
o vyplacení mimořádné dotace ve výši 25 000,- Kč.
RM uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadateli příslušnou smlovu.
Zodpovídá: pí. J. Koželuhová
Bod č. 160/6
Rada města vzala na vědomí zvýhodněnou nabídku finančních služeb České spořitelny a.s. pro
zaměstnance Města Klatov a souhlasí s uzavřením příslušné smlouvy.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Pí Ing. H.Chalupová
Bod č. 161/6
Rada města vykonávající práva akcionáře Klatovské teplárny a.s. projednala zprávu společnosti.
Závěry z tohoto projednání budou uvedeny v samostatném zápise.
Bod č. 162/6
Rada města vzala na vědomí oznámení o vzdání se pracovního místa ředitelky Městského
kulturního středika Klatovy k 30. 6.2013.
Bod č. 163/6
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Termín: ihned
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 7
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 4. 2013
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. 164/7
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 165/7
Rada města vykonávající práva akcionáře KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. projednala
výroční zprávu společnosti za rok 2012. Závěry z tohoto projednání budou uvedeny
v samostaném rozhodnutí.
Bod č. 166/7
1/ RM vzala na vědomí informaci o obdržené žádosti o směnu pozemků v k.ú. Klatovy:
obecní pp.č. 3224/18 o výměře 754 m2 za pozemek č. 2006/15 o výměře 780 m2 ve
vlastnictví SS, Masarykova, Klatovy III., bez finančního vypořádání rozdílu výměr a
uložila ORM odpovědět žadateli ve smyslu UZM ze dne 15. 11. 2011.
2/

RM rozhodla o výpůjčce části pp. č. 275 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov
paní MH, Sobětice, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou za účelem umístění včelstev.

3/

RM vydala souhlas s umístěním informačních poutačů v počtu 5 ks před provozovnou
Restaurace a vinárna „U Radů“ na pozemku p.č. 3405/1 v k.ú. Klatovy paní AH, Čs.
legií, Klatovy na dobu určitou do 30. 6. 2014 s tím, že poutače nebudou zasahovat do
chodníku.
Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová

Bod č. 167/7
Rada města bere na vědomí informaci o podaných projektech z oblasti životního prostředí
do dotačního programu OPŽP a uložila ORM informovat RM o výsledku.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 168/7
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o stavu projektu „COH Klatovy – III. etapa kompostárna“ a uložila řediteli OHK s.r.o. připravit technické podklady pro nákup
kompostovacího zařízení.
2/ Rada města uložila ORM, OŽP a OHK s.r.o. předložit RM Registrační list (příslib
poskytnutí dotace na projekt COH Klatovy – III. etapa – kompostárna) po jeho
doručení městu spolu s návrhem na odmítnutí dotace a schválení nové žádosti o dotaci
na nákup kompostovacího zařízení v rámci avizované dotační výzvy v roce 2013.
3/ Rada města uložila OŽP a TSMK vytipovat v blízkosti města stavbu silážní jámy
(hnojiště) a projednat s majitelem podmínky převodu do majetku města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
1

pí Ing. J. Michálková
p. Ing. V. Král
Bod č. 169/7
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 5/12/Sl ze dne
2. 4. 2012, na projektovou dokumentaci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“,
týkajícího se změny termínu dokončení dílčích stupňů projektových dokumentací a
uvolnění zádržného za dokumentaci pro územní rozhodnutí ve výši 16 800 Kč vč.
DPH.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 3.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 170/7
Rada města projednala zprávu na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce SCZT
Podhůrčí, Klatovy “, týkající se změny termínu pro dokončení dílčích projektových
dokumentací a navýšení ceny za dokumentaci pro stavební povolení o 65 660 Kč bez DPH,
79 448,60 Kč vč. DPH
a uložila:
ORM předložit na příštím zasedání RM dne 30.4.2013 zprávu doplněnou o informaci
ohledně dotace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 171/7
1/ VZ na stavební práce, zjednodušené podlmitní řízení „Regenerace sadů Dr. K.
Hostaše“ - rada města souhlasila a vzala na vědomí posun termínu zasedání komise pro
otevírání obálek ze dne 22. 4. 2013 na den 29. 4. 2013 od 11.00 h a uložila jejím
členům (náhradníkům) zúčastnit se jednání komise pro otevírání obálek v zasedací
místnosti
č. dv. 9.
2/

Rada města souhlasila a vzala na vědomí posun termínu zasedání hodnotící komise ze
dne 24. 4. 2013 na den 2. 5. 2013 od 13.00 h a uložila jejím členům (náhradníkům)
zúčastnit se jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

3/

Rada města jmenovala jako člena hodnotící komise pana Petera Pošefku a jako jeho
náhradníka pana Jaromíra Urbánka.

4/

Rada města souhlasila s výměnou člena a náhradníka hodnotící komise tak, že členem
je Ing. Jiří Kučera a náhradníkem Pavel Vlček.

5/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 14. 5. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 172/7
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona na akci „ČOV Klatovy – dispečerské řízení výroby“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy K&H 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 449 760 Kč bez DPH,
544 210 Kč vč. DPH
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 173/7
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, ul. U Zastávky – vodovod a
kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.,
Čs. 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 369 250 Kč bez DPH,
446 792 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí. Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 174/7
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, ul. U Zastávky – odvodnění
komunikace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.,
Čs. legií 37, 339 01 Klatovy, IČ: 25232100
2/

2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo za cenu 287 732 Kč bez DPH,
348 156 Kč vč. DPH
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p.Mgr. R. Salvetr

Bod č. 175/7
RM vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 8.4.2013.

Bod č. 176/7
RM vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a vzhled města, konané dne 8.4.2013
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
1/ neschválila vytvoření makety 1:1 pamětní desky na budovu radnice
2/ neschválila návrh na zřízení informačních panelů
Bod č. 177/7
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu místostarosty města p. Ing. V. Chrousta k návrhu
koncepce obnovy zeleně v Mercandinových sadech a uložila předložit daný návrh ke
schválení ZM dne 25.6.2013.
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Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust

2/

Rada města uložila řediteli TSMK ve spolupráci s ředitelem Lesů Města Klatov zajistit:
a/ odhad objemu dřeva, které musí být předmětem kácení
b/ řádnou evidenci dříví z pokácených stromů s tím, že RM následně rozhodne o jeho
dalším využití.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
p. Ing. R. Koldinský

3/ RM uložila p.místostrostovi a OŽP připravit a zpracovat žádosti na kácení stromů
v souvislosti s projektem.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 178/7
Rada města neschválila pronájem pozemků na území pískovny Beňovy p.p.č. 1133/1,
1140/12, 1160/3 a Němcova lomu p.p.č. 2551/2MO ČRS za účelem rybářského
hospodaření.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 179/7
Rada města ve smyslu §102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění schválila:
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR - ÚZSVM, zastoupeným JUDr.
Karlem Hálou (převodce).
Předmět smlouvy: p.p. KN č. 954/6, 954/86, 954/88, 954/127, 954/258, 954/259 v k.ú.
Klatovy.
Poř. č. 102
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Sabinou Kompertovou, Loreta 9, Týnec
(kupující).
Předmět smlouvy: stp.č. 3778/13 v k.ú. Klatovy.
Poř. č. 103
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a vlastníky
bytových jednotek v domě čp. 762/III, Hálkova ulice, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu umístění nového horkovodního
rozvodu a domovní předávací stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva
přístupu ve prospěch města Klatovy - dům čp. 762/III, Klatovy a stp.č. 3304 v k.ú. Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1.1.2013 do 31.12.2019.
Poř. č. 104
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a vlastníky
bytových jednotek v domě čp. 546 - 547/III, Pod Hůrkou, Klatovy (budoucí povinní).
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Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu umístění nového horkovodního
rozvodu a domovní předávací stanice a vymezení ochranného pásma vedení včetně práva
přístupu ve prospěch města Klatovy - dům čp. 546 - 547/III, Klatovy a stp.č. 2833 a 2834
v k.ú. Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1.1.2013 do 31.12.2019.
Poř. č. 105
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Marií Chvojkovou, Světlá 11, Hartmanice
(prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 425/2 v k.ú. Kamýk u Švihova.
Poř. č. 106
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“ uzavřený
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel)
a ing. Radkem Pikhartem, Vrhaveč 100 (zhotovitel).
Změna: čl. 4. Doba plnění.
Poř. č. 107
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace - rekonstrukce
technologie SCZT Podhůrčí, Klatovy“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o., Plzeň,
zastoupenou jednatelem ing. arch. Pavlem Boříkem (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 4.1., 4.2. a 5.2. - rozdělení dokumentace pro stavební povolení
a změna řešení umístění DVS v určitých domech.
Poř. č. 108
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Specializovanou základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Klatovský karafiát, Hostašova, Klatovy, zastoupenou předsedou Peterem Pošefkou.
Předmět smlouvy: spolupráce na projektu „Klatovský karafiát 200“, který se uskuteční
v průběhu let 2013 a 2014.
Příspěvek města Klatovy činí 121 000,- Kč.
Poř. č. 109
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ing.
Ladislavem Koláčným (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Luby - chodník podél silnice I/27“.
Poř. č. 110
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy
s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou (objednatel) a společností Alfastav
spol. s r.o., Sobětice, zastoupenou jednatelem ing. Ivanem Barochem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava krovu a obnova střešního
pláště čp. 139/I, Krameriova ul., Klatovy“.
Poř. č. 111
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Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Stavební firmou Pácl s.r.o., Klatovy, zastoupenou
Miroslavem Páclem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „COH Klatovy - oplocení“.
Poř. č. 112
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., Klatovy,
zastoupenou jednatelem Josefem Šůsem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Dětské hřiště Vícenice“.
Poř. č. 113
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Transmix beton, s.r.o., Klatovy, zastoupenou
Lubošem Koberou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy, Sportovní, Dragounská ul.
a ul. U Zastávky - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“.
Poř. č. 114
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a akciovou společností Šumavské vodovody
a kanalizace, zastoupenou Václavem Kutilem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy, ul. U Zastávky - odvodnění
komunikace“.
Poř. č. 115
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a akciovou společností Šumavské vodovody
a kanalizace, zastoupenou Václavem Kutilem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy, ul. U Zastávky - vodovod
a kanalizace“.
Poř. č. 116
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy, zastoupenou
ing. Josefem Horejšem (prodávající).
Předmět smlouvy: dodávka a instalace el. zařízení umožňujícího dispečerské řízení výroby
el. energie kogenerační jednotky z dispečinku ČEZ Distribuce, a.s.
Poř. č. 117
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a MgA. Jakubem Kándlem, Pod Altánem 44, Praha
10 (zhotovitel).
Předmět smlouvy: provedení obnovy původních výklenků v presbytáři kaple sv. Michaela
v Klatovech.
Poř. č. 118
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Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. smlouvy 6/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Janem Zíkou, Vápenice 2969/19, Prostějov (nájemce).
Předmět nájmu: p.č. 4159, stavba čp. 793 Rybníčky, Klatovy II.
Účel nájmu: WC pro návštěvníky střediska rychlého občerstvení a současně jako veřejné
WC.
Poř. č. 119
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Mgr. Rudolfem Salvetrem
(kupující) a Sborem dobrovolných hasičů Štěpánovice, zastoupeným p. Vladimírem
Wirthem (prodávající).
Předmět smlouvy: prodej pozemku p.p.č. 450/5 k.ú. Štěpánovice u Klatov.
Poř. č. 120
Bod č. 180/7
Rada města vzala na vědomí zprávu SNK o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 381/6,
č. 381/9, a č. 294/18, všechny Masarykova ul. a 397/4, Koldinova ul. a doporučila ZM
tento prodej schválit.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 181/7
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory a přijala následující závěry:
1) schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor garáže Pod Valy (2/IV) pro
Městskou knihovnu,
2) schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor garáže U Čedíku (1/IV) pro
pana Petera Pošefku,
3) schválila uzavření nájemní smlouvy na veřejné WC, Rybníčky 793/II pro pana Jana
Zíku,
4) schválila úpravu nájemného v nebytových prostorech 139/I po dobu provádění stavby a
to snížením nájemného o 50%,
5) schválila prominutí nájemného za měsíc březen 2013 pro Diakonii ČCE v 174/I (denní
stacionář),
6) schválila uzavřít dvě smlouvy na nebytový prostor 174/I s Diakonií – středisko Západní
Čechy, s platností na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou dle návrhu – u denního
stacionáře 4 měsíce a u chráněného bydlení 2 měsíce,
7) schválila uzavření nájemní smouvy na objekt č.p. 831/II, Plzeňská ul. s výrobním
oděvním družstvem VKUS na dobu neurčitou, nájemné v zóně 6 a uložila:
připravit smlouvu o prodeji vybavení dílny,
8) schválila uzavření nájemní smlouvy na objekt č. 647/IV, Žižkova ul. se Střediskem
služeb školám na dobu neurčitou, nájemné v zóně č. 8,
9) schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na objekt 324/IV, ul. Za Kasárny, se Správou a
údržbou silnic na dobu určitou do 31.12.2014,
10) schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na budovu v Hálkově ul. a pavilon u muzea
s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše na dobu určitou do 31.10.2013.
Zodpovídá: pí J. Adámková
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Bod č. 182/7
Rada města vzala na vědomí návrh přihlášek do školní družiny v době hlavních prázdnin.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 183/7
Rada města schválila dotaci ve výši 10 000,- Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů
Západočeského regionu pobočka Klatovy na turnaj ve stolním tenise - 16. ročník „Cena
Klatov“ a uložila kanceláři místostarosty uzavřít s žadatel příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 184/7
Rada města schválila znovuzavedení spojů č. 16 a 26 linky č. 2 MHD v Klatovech do
zastávky Zahradní ulice na Domažlickém předměstí v termínu od 1.5.2013.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 185/7
Rada města vzala na vědomí informaci od firmy Silnice Klatovy a.s. o uzavírce místní
komunikace V Řekách v termínu od 24.4. – 22.5.2013.
Bod č. 186/7
RM na základě výsledků ročního hospodaření schválila podle § 102, odst. 2, písm b/ zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vyplacení mimořádných odměn
ředitelům těchto řízených organizací: Městská knihovna Klatovy, Městské kulturní
středisko, Městský ústav sociálních služeb, Technické služby města Klatov.
Bod č. 187/7
RM vzala na vědomí informaci p. místostarosty JUDr. J. Štancla o Zdravém městě –
„Ověřená témata města“ s tím, že písemná zpráva bude předložena na zasedání RM dne
14.5.2013.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 188/7
Rada města projednala žádost firmy HANDLOWA „TESSO“ o povolení na uspořádání
cyklických pouličních sbírek použitých oděvů a textilií s tím, že tato akce bude povolena
na dobu určitou do 31.10.2013.
Zodpovídá: p. M. Šafařík
Bod č. 189/7
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 8
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 30. 4. 2013
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. 190/8
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 191/8
1/ RM doporučila ZM schválit prodej pozemků část p.p.č. 4213 o výměře cca 3485 m2, p.č.
4214 – 3044 m2 v průmyslové zóně Pod Borem Klatovy firmě CNCWORKING s.r.o.,
zast. Panem Matějkou, za cenu 320 Kč/m2, celkem tedy za 2 089 280 Kč. Úkon bude
zajištěn Smlouvou o budoucí smlouvě kupní s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3
kupní ceny – 696 427 Kč před podpisem této smlouvy.
2/ RM neschválila výpůjčku části pp. č. 2596/2 o výměře cca 95 m2 v k. ú. Klatovy paní
VŘ, Klatovy na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku.
3/ RM rozhodla o výpůjčce stp. č. 1616 o výměře 1 083 m2 v k. ú. Klatovy Plzeňskému
kraji, Škroupova 18, 306 13 Plzeň na dobu určitou do 31. 12. 2013.
4/ RM rozhodla o pronájmu pozemku PK č. 147 o výměře 5 143 m2 v k. ú. Otín u Točníku
společnosti HAXA s.r.o., Vídeňská 181, 339 01 Klatovy za cenu 500 Kč/ha/rok + inflace
na dobu neurčitou.
5/ a/ RM rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 2012 mezi
městem Klatovy a panem F, týkajícího se pokácení stromů a dřevin, včetně úpravy
cesty na pozemcích ve vlastnictví města Klatovy.
b) RM uložila ORM zajistit uzavření Dodatku č. 1.
6/ RM rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy RWE GasNet s.r.o.
v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v kú Otín u Točníku –umístění, přístup k
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynové přípojky – v pp. č. 273/1 ve
vlastnictví Města Klatovy v rozsahu 5 bm za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč +
DPH v platné výši.
Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová
Bod č. 192/8
Rada města souhlasila s poskytnutím 1 ks mikrotrubičky v chráničce města v ul.
Dragounská, V Řekách a rozhodla o pronájmu této mikrotrubičky za těchto podmínek:
- cena 6 Kč/bm/měsíc bez DPH,
- doba pronájmu 25 let,
- platba nájmu bude provedena jednorázově po podpisu nájemní smlouvy,
- žadatel provede zafouknutí všech 5 mikrotrubiček (1 pro žadatele, 4 zůstanou volné
pro potřeby města nebo jiných dalších investorů) a město za tuto službu uhradí
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žadateli částku cca 150 tis. Kč bez DPH.
Rada města uložila ORM, OVV a právničce předložit Smlouvu o pronájmu ke schválení
dne 14. 5. 2013.
Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 193/8
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby podle
zákona na akci „Zpracovatel územního plánu města Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Aulík Fišer architekti, s.r.o.,
IČ 25086073.
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 400 000 Kč bez DPH,
4 114 000 Kč Kč vč. DPH.
3/ Rada města uložila ORM vyplatit po uzavření smlouvy s vybranou firmou soutěžním
týmům, umístěným na 2. a 3. místě v pořadí z architektonické soutěže odměny ve výši
stanovené soutěžními podmínkami architektonické soutěže.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 194/8
1. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy D PERFECT s.r.o., Malá Víska 5,
339 01 Klatovy, IČ: 25245481 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ
Tolstého, Klatovy – II. etapa“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v
zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy SILBA – Elstav s.r.o.., Letkov 155,
326 00 Plzeň, IČ: 64358844 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ
Tolstého, Klatovy – II. etapa“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v
zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
3. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Aldast, spol. s r.o., 5. Května 149,
386 01 Strakonice, IČ: 45023140 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ
Tolstého, Klatovy – II. etapa“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v
zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
4. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona na akci „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého,
Klatovy – II. etapa“.
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Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283,
344 01 Domažlice, IČ: 26352516
5. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 850 019,- Kč
bez DPH, 4 620 023,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 195/8
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Oprava povrchu MK v Klatovech,
Střeziměři a Štěpánovicích“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Silnice Klatovy a.s. IČ 45357307.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 591 255,52 Kč
bez DPH, 4 345 419,22 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 196/8
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 „Lesní cesta Točník
Štěpánovice“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na internetových stránkách
města.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je nejnižší nabídková cena.
3. Rada města schválila text výzvy, zadávací 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
Mgr. Sylva Sejpková
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3.6.2013 od 13.30 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice, čp. 62, 1. patro.
5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
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Danuše Auerműllerová
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Martin Kříž
Ing. Rudolf Koldinský
František Kocfelda

Ing. Jaromír Kalivoda
Eva Slabá
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Dio
Aleš Buriánek
Bc. Luboš Broukal

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 5. 6. 2013 od 15.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 11. 6. 2013 (případně 18. 6. 2013) zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 197/8
1. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Revitalizace MŠ Máchova 668,
Klatovy“ do rozpočtu města pro rok 2013 s částkou 8 571 000 Kč.
2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Stavební úpravy MŠ Máchova 668/III, Klatovy“ formou písemné výzvy 5 zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a
na profilu zadavatele.
3. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je nejnižší nabídková cena.
4. Rada města schválila text výzvy, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 6. 2013 od 14:00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
6. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jitka Luňáková
Věra Kvardová
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
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Ing. Jiří Kučera

Pavel Vlček

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10.6.2013 od 14:30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
7. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
8. Rada města uložila ORM předložit RM dne 11. 6. 2013 (případně 18. 6. 2013) zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 198/8
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zatraktivnění krytého plavekého
bazénu, Klatovy“ formou otevřeného řízení, tj. zveřejněním Oznámení o zakázce ve
Věstníku veřejných zakázek + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na profilu
zadavatele.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky.
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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 6. 2013 od 12.30 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Mgr. Rudolf Salvetr
JUDr. Jiří Štancl
Ing. Václav Chroust
Aleš Buriánek
Ing. Ivan Baroch
Mgr. V. Zwiefelhofer
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Igor Jakubčík
Jaroslav Rehák
Bc. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaroslav Nejdl
Mgr. Věra Tomaierová
Peter Pošefka
Petr Fiala
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Jiří Kučera
Pavel Vlček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2013 od 12.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
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6. Rada města jmenovala poradcem hodnotící komise p. Ing. arch. Pavla Lejska.
7. Rada města pověřila hodnotící komisi posouzením kvalifikace.
8. Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 6. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 199/8
1. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Snížení energetické náročnosti
objektu azylového domu a sociální ubytovny Klatovy“ do rozpočtu města pro rok 2013
s částkou 4 814 658 Kč.
2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Snížení energetické náročnosti objektu azylového domu a sociální ubytovny Klatovy“
formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace +
zveřejněním na úřední desce města Klatov a na profilu zadavatele.
3. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je nejnižší nabídková cena.
4. Rada města schválila text výzvy, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3.6.2013 od 14:30 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
6. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Bc. Alena Kleinerová
Miloslava Dundrová
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jiří Kučera
Pavel Vlček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 6. 2013 od 13.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29
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7. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
8. Rada města uložila ORM předložit RM dne 18. 6. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 200/8
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zateplení MŠ Studentská a MŠ
Luby, Klatovy“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov,
na profilu zadavatele a ve Věstníku VZ.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, který
je nejnižší nabídková cena.
3. Rada města schválila text kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 6. 2013 od 13.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Ing. Jitka Luňáková
Věra Kvardová
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jiří Kučera
Pavel Vlček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 5. 6. 2013 od 13.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 11. 6. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 201/8
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ORM/24/2012/Bo ze
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dne 11. 9. 2012, týkající se výkonu uvolnění pozastávky na DPS na akci „COH Klatovy
– II. etapa, vestavba provozních místností“ ve výši 24 766,20 Kč.
2. Rada města rozhodla o ukončení smlouvy ORM/24/2012/Bo ze dne 11. 9. 2012 na
autorský dozor na akci „COH Klatovy – II. etapa, vestavba provozních místností“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 202/8
1. Rada města rozhodla o odmítnutí dotace z OPŽP, prioritní osy 4, oblasti podpory č. 4.1. –
zkvalitnění nakládání s odpady na realizace projektu „COH města Klatovy – II. etapa –
Kompostárna“.
2. Rada města uložila starostovi města a ORM vrátit SFŽP zaslaný Registrační list spolu se
sdělením odmítnutí dotace.
3. Rada města vzala zprávu na vědomí a uložila ORM projednat možnost náhradního řešení
kompostárny formou nákupu kompostovacího zařízení a hnojiště.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 203/8
1. RM schválila spolufinancování úpravy povrchu části ulice V Řekách v rámci rozpočtu
údržby neinvestičních akcí HO, úsek pozemních komunikací pro rok 2013.
2. RM schválila udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu na výše uvedenou akci a ukládá HO uzavřít smlouvu o dílo s firmou Silnice
Klatovy a.s. za cenu maximálně do výše 382 218,43 Kč včetně DPH, s podmínkou 5leté
záruční doby.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 204/8
RM schválila 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. 1/2013 ze dne 30.4.2013 o záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov platných na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024 pro zařizovací
obvod „LHO Klatovy – Domažlice 2“ odvozený ze stávajícího zařizovacího obvodu LHO
Klatovy – Domažlice“ v územní působnosti obce s rozšířenou působností – města Klatovy,
na území obcí Běhařov, Černíkov a Dlažov.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 205/8
Rada města doporučila zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí Mlýnské
Struhadlo dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 206/8
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
1/ Rámcovou dohodu o užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a společností
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Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, zastoupenou ing. Petrem Slováčkem a ing.
Martinem Bekem (uživatel).
Předmět dohody: užívání částí pozemků ve vlastnictví města Klatovy, které nejsou
komunikacemi, za účelem odstraňování havárie stávajícího zařízení (sítě).
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou - poř. č. 121.
2/ Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 06372013 na Ekologické projekty 2013 na
podporu projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a
Plzeňským krajem, zastoupeným členem Rady PK ing. Václavem Šteklem
(poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace určené na část projektu „Lipová
alej - Bažantnice - Pušperk“ - dotace je určena na ošetření památného stromu.
Finanční dotace činí 20 000,- Kč – poř. č. 122.
3/ Dodatek č. 2 ke smlouvě na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvody Klatovy - Chudenice a Klatovy - Švihov uzavřený mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a společností
Plzeňský lesoprojekt, a.s., zastoupenou ing. Davidem Sterlym (zhotovitel).
Změna: bod 7.1 Záruky na dílo; cena díla - poř. č. 123.
4/ Smlouvu o správě majetku uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Sborem dobrovolných hasičů Štěpánovice,
zastoupeným starostou SDH Vladimírem Wirthem (správce).
Předmět smlouvy: sportovní zařízení - tenisové kurty v obci Štěpánovice, pp.č. 13/10
v k.ú. Štěpánovice.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 124.
5/ Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství a právu vstupovat a vjíždět - parc. 126/1, 1196/28
v k.ú. Tajanov.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (9 200,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou - poř.č. 125.
6/ Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství a právu vstupovat a vjíždět - parc. 1366/13, 1366/15 v
k.ú. Kal u Klatov a 1514/3, 3547/12, 4217/2, 4217/3, 4217/5, 4217/6, 4217/9, 4217/10
v k.ú. Klatovy.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (33 600,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou
- poř. č. 126.
7/ Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE Distribuční služby, s.r.o.
(oprávněný) a Liborem Dlabačem, Otín 28 (investor).
Předmět smlouvy: věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství a právu vstupovat a vjíždět - parc. 273/1 v k.ú. Otín u
Točníku.
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Věcné břemeno se zřizuje úplatně (1 000,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 127.
8/ Smlouvu č. 1/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřenou
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a ing. Petrem Němcem, Sobětice 53 (žadatel).
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením nové kanalizační a vodovodní přípojky
pro RD do pozemku ve vlastnictví města Klatov - pp.č. 269/1 v k.ú. Sobětice u Klatov.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 128.
9/ Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. 7/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Městskou knihovnou Klatovy, zastoupenou ředitelkou
Zdeňkou Buršíkovou (nájemce).
Předmět smlouvy: stavba bez čp. v ulici Na Bělidle, Klatovy IV, nacházející se na
pozemku parc. č. 386 v k.ú. Klatovy.
Účel nájmu: garáž.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 129.
10/ Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. 8/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Peterem Pošefkou, Suvorovova 620, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: stavba bez čp. v ulici U Čedíku, Klatovy IV, nacházející se na
pozemku parc. č. 2322/12 v k.ú. Klatovy.
Účel nájmu: garáž.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 130.
11/ Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. 9/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a DIAKONIÍ ČCE - středisko Západní Čechy, zastoupenou
ředitelem střediska Bc. Petrem Neumannem (nájemce).
Předmět smlouvy: Plánická čp. 174, Klatovy I.
Účel nájmu: denní stacionář.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 131.
12/ Smlouva o nájmu nebytových prostor (č. 10/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajimatel) a DIAKONIÍ ČCE – středisko Západní Čechy, zastoupenou
ředitelkou střediska Bc. Petrem Neumannem (nájemce).
Předmět smlouvy: Plánická čp. 174, Klatovy I.
Účel nájmu: chráněné bydlení.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 132.
13/ Smlouva o umístění zařízení č. SUZB/614/2013 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín, zastoupená Ing. Marcelem Tomkem, vedoucím oddělení (poskytovatel).
Předmět smlouvy: souhlas se zřizováním a provozováním zařízení
Účel nájmu: zařízení veřejného osvětlení.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 133.
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14/ Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku – „Zpracovatel územního plánu města Klatov“
uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Aulík Fišer architekti, s.r.o. (zhotovitel).
Předmět plnění: pořídit pro objednatele územní plán města Klatov.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí předáním díla – poř. č. 134.
Bod č. 207/8
Rada města projednala zápis č. 4/13 z jednání bytové komise ze dne 24. 4. 2013 a
k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 2.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy, s pí. IK
na dobu určitou od 10.5.2013 do 9.5.2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.2 vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do
10.5.2014 k bytu č. 3, na adrese Klatovy, s pí. JH,
k bodu 2.3 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, s pí. ŠH
na dobu určitou od 10.5.2013 do 9.5.2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.4 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, s p.
FK na dobu určitou od 10.5.2013 do 9.5.2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, s pí. ZV
a p. PV na dobu určitou od 11.5.2013 do 10.11.2013, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, s pí. VB
na dobu určitou od 9.5.2013 do 8.11.2013, nájemné 70,- Kč/m2
k bodu 3.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.24, kat. A, 1+2
s příslušenstvím, Klatovy, s p.IŘ bytem, Klatovy, na dobu určitou s
platností od 13.5.2013 do 12.5.2014, nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 3.2 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, kat. A, 2+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p.AH,bytem Klatovy nájemné 70,Kč/m2. Smlouva od 13.5.2013 do 12.5.2014,
k bodu 3.3 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, kat. A, 2+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p.VB, bytem, Klatovy nájemné 70,Kč/m2. Smlouva od 13.5.2013 do 12.5.2014,
k bodu 3.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.111, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. AF, bytem, Klatovy, nájemné
46,45 Kč/m2, na dobu určitou 1 roku,
k bodu 3.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.206, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. MP, bytem Roupov, nájemné
46,45 Kč/m2. Smlouva od 13.5.2013 na dobu neurčitou,

k bodu 3.6. -

k bodu 3.7. -

k bodu 3.8. -

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.701, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, s lodžií, na adrese Klatovy, s p. MH, bytem Točník,
Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2. Smlouva od 13.5.2013 na dobu neurčitou,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.12, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. SA,bytem Klatovy nájemné 46,45
Kč/m2. Smlouva od 1.6.2013 na dobu 1 roku,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. B, 1+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. LŽ bytem Klatovy nájemné 38,27
Kč/m2. Smlouva od 13.5.2013 do 12.5.2014,
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schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, kat. B, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. FT bytem Čertovka, Klatovy
nájemné 38,27 Kč/m2. Smlouva od 13.5.2013 do 12.5.2014,
k bodu 3.10. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, kat. B, 1+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, s p. JK bytem Luby , Klatovy nájemné
38,27 Kč/m2. Smlouva od 13.5.2013 do 12.5.2014,
k bodu 4.1. - schválila společný nájem bytu č. 1, Klatovy, pí EV a p. MV, oba trvale
bytem Klatovy,, na dobu neurčitou,
k bodu 4.2. - schválila společný nájem bytu č. 18, Klatovy, p. EV a p. RV a p. SV, všichni
bytem Klatovy, na dobu neurčitou,
k bodu 4.3. - schválila společný nájem bytu č. 5, Klatovy, p. MC a pí. VC, obě bytem
Klatovy, na dobu neurčitou,
k bodu 5.1. - souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8, Klatovy, s pí. VO na
dobu neurčitou po uvolnění bytu za pod podmínky ukončení nájemního
vztahu k bytu č. 5. a schválila ukončení nájmu bytu č. 8, Klatovy, s p. RO,
k bodu 6.1. - uložila SNK jednat s manž. Sklenářovými o uvedení současného stavu
užívání bytu čp. 693/IV Plánická ul. Klatovy do souladu s Pravidly o nájmu
bytu – termín do 30.6.2013,
k bodu 6.2. - rozhodla o stažení tohoto bodu s tím, že bude projednán na příštím
zasedání RM dne 14.5.2013.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
k bodu 3.9. -

Bod č. 208/8
RM vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ.
Bod č. 209/8
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
22. dubna 2013 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost:
RM schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 1255 oprávněným členům,
příspěvek na 1 člena činí 597,- Kč. Dotace s návrhem nad 50 000,- Kč doporučila ZM ke
schválení (LTK Klatovy, Atletika Klatovy, TJ SOKOL Klatovy, SK Klatovy 1898, BK
Klatovy),
k bodu 2/ mimořádné dotace:
1) Judoclub Sušice - žádost o dotaci na nadregionální soutěž – rada města poskytnutí
dotace neschválila
2) Sportovně střelecký klub Klatovy – žádost o dotaci na úhradu závodů – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč,
3) Sbor dobrovolných hasičů Kydliny – žádost o dotaci na úhradu oslav 100. výročí sboru
– rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč,
4) Centrum španělské kultury a vzdělávání – žádost o dotaci na úhradu nájmu sálu – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč,
5) Tyflo Centrum Plzeň – žádost o dotaci na provozní náklady – rada města poskytnutí
dotace neschválila
6) Epoché o.s. – žádost o dotaci na provoz Linky důvěry – rada města poskytnutí dotace
neschválila,
7) Roska Klatovy – žádost o dotaci na úhradu nájemného – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč,
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8) Atletika Klatovy – žádost o dotaci na pořádání Velké ceny města Klatov – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 7 000,- Kč,
9) Krystal občanské sdružení – žádost o dotaci na činnost klubu – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 2000,- Kč,
10) Zbrklý úder Badminton Klatovy – žádost o dotaci na pořádání turnajů – rada města
poskytnutí dotace neschválila,
11) Miloš Skořepa – žádost o dotaci na pořádání cykl. závodů mládeže – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
12) TJ Jezdecký klub Klatovy – Luby – žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
13) František Pojar ARTPROMOTION - žádost o dotaci na pořádání akce Hurá prázdniny
– rada města poskytnutí dotace neschválila,
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty postupovat ve smyslu výše uvedeného
usnesení.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
k bodu 3/ vzala na vědomí informaci o výsledku zápisu dětí do MŠ.
Bod č. 210/8
Rada města projednala žádost Masarykovy základní školy Klatovy a schválila čerpání
finančních prostředků z investičního fondu v hodnotě 190 000,- Kč na zakoupení elektrické
pánve.
Bod č. 211/8
Rada města schválila Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje podle § 34a, odst. 3
zák. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, užití znaku při soutěži „Malý záchranář
2013“.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 212/8
Rada města schválila zahraniční studijní cestu do Pobaltí pí Mgr. Věře Tomaierové.

Bod č. 213/8
Rada města schválila Stálé divadelní scéně Klatovy vyplacení dotace ze Zlatého fondu ve
výši 100 000,- Kč u příležitosti 50. výročí založení SDS Klatovy.
Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 214/8
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 k plánovací smlouvě ze
dne 8. 7. 2010 s firmou BV SPECTRUM, spol. s.r.o.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 9
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. 5. 2013
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. 215/9
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 216/9
1. a/ RM doporučila ZM schválit prodej části pozemku pp.č. 4241 v k.ú. Klatovy o
výměře cca 8 m2 za cenu dle cenové mapy 1 400 Kč/m2 (celkem cca 11 200 Kč) a
dar stavby zdi na pp.č. v k.ú. Klatovy do spoluvlastnictví MVDr. JH, Praha –
Dubeč a MVDr. DO, Plánice, každému ve výši id. ½ z celku.
b/

RM uložila ORM předložit záležitost ZM dne 25. 6. 2013 k definitivnímu
rozhodnutí v části „A“ majetkoprávních úkonů a zveřejnit předtím záměr na úřední
desce MěÚ.

2. a/ RM postupuje ZM bez stanoviska prodej obecního pozemku pp.č. o výměře 5 m2
v k.ú. Klatovy majitelce sousedních nemovitostí BO, Klatovy II.
3. a/ RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku pp.č. v k.ú. Klatovy o výměře 126
m2 majitelce sousední zahrady pí VR, Klatovy I, za cenu dle platné cenové mapy
1 500,- Kč/m2, celkem 189 000,- Kč.
b/ RM souhlasí se zřízením vjezdu na pp.č. 3238/5 a pp.č. 3238/16 v k.ú. Klatovy na
místní komunikaci v ulici K Zaječímu vrchu.
4.

RM nedoporučila ZM schválit prodej pozemků – části pp.č. o výměře cca 170 m2 a
části pp.č. o výměře cca 100 m2 majitelce sousední zahrady pí PV, Klatovy IV. za
cenu dle cenové mapy 1 500,- Kč/m2, celkem cca 405 000,- Kč.

5.

RM doporučila ZM potvrdit rozhodnutí ZM ze dne 21. 6. 2005 a schválit prodej
spoluvlastnických podílů města na pozemcích zastavěných bytovými domy za cenu
smluvní 20 Kč/m2 vlastníkům jednotlivých bytových jednotek a garáže v domech
takto:
- id. 544/14516 z celku stp.č. 1800 a1801 v k.ú. Klatovy zastavěných čp. 440-441/III
vlastníkům bytu č. 440/2,
- id. 1060/7301 z celku stp.č. 2023 v k.ú. Klatovy zastavěné čp. 108/V. vlastníkům
bytu č. 108/6 a 108/2,
- id. 847/17311 z celku stp.č. 2342 a 2343 v k.ú. Klatovy zastavěných čp. 401402/IV vlastníkům bytu č. 402/9,
- id. 208/3725 z celku stp.č. 2490 v k.ú. Klatovy zastavěné čp. 487/III vlastníkům
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bytu č. 487/11,
- id. 605/24108 z celku stp.č. 2664/2 a 2664/3 v k.ú. Klatovy zastavěných čp. 623624/III vlastníkům bytu č. 624/17,
- id. 6123/189/192 z celku stp.č. 3530 a 3531 v k.ú. Klatovy zastavěných čp. 615616/IV vlastníkům bytu č. 616/10,
- id. 1974/15146 z celku stp.č. 3536 v k.ú. Klatovy zastavěné čp. 596/IV vlastníkům
bytů č. 596/7, 596/8 a 596/12,
- id. 5007/30300 z celku stp.č. 3537 v k. ú. Klatovy zastavěné čp. 595/IV.
vlastníkům bytů č. 595/6, 595/17 a 595/20 a garáže č. 595/24.
6.

RM doporučila ZM schválit výkup pozemků do majetku města za smluvní cenu
720 Kč/m2:
pp.č. o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Klatovy od manželů F a ZS, Měčín za celkovou
kupní cenu 12 960 Kč a pp.č. o celkové výměře 19 m2 v k.ú. Klatovy od společnosti
BV SPEKTRUM, spol. s r.o., Ústaleč 12, Nalžovské Hory za celkovou kupní cenu
13 680,- Kč.

7.

RM doporučila ZM schválit výkup pozemku č. o výměře 24 m2 v k.ú. Klatovy od
VS, Teplá do majetku města za smluvní cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 4 800,- Kč.

8.

RM doporučila ZM schválit dar částí pozemků č. v k.ú. Klatovy o celkové výměře
cca 360 m2 do majetku města od Plzeňského kraje.

9.

RM souhlasila s doplněním projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu:
„Přístavba a nástavba řadových garáží – Klatovy, Spojovací ulice“ na pp.č. 3756/9,
3756/11 a 3756/12 v k.ú. Klatovy, tj. s oplocením stávající a nově vzniklé zpevněné
plochy na západní straně a zastřešením a oplocením přístupového chodníčku na
východní straně objektu po celé šířce objektu včetně prostoru za garážemi dle
předložené situace, v souladu se stanoviskem architektky města.

10.

RM rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 pro povolování výkopů
v platném znění k zásahu do „chráněné komunikace“ – chodníku v ul. Koldinova
a Masarykova u domu čp. 294/II. na pp.č. 2045/15 a 4052/1 v k.ú. Klatovy z důvodu
provedení svislé izolace domu, s podmínkami hospodářského odboru MěÚ.

11.

RM souhlasila s realizací akce: „Klatovy, Podhůrecká čp. 719 – NTL přípojka
plynu“ a s uložením přípojky plynu do pozemku č. 1410/6 v k.ú. Klatovy
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ.

12.. RM rozhodla o výpůjčce části pp. č. o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kal
RNDr. MČ, Kal 20, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku.
13.

RM neschválila výpůjčku části pp. č. o výměře 2 m2 v k. ú. Klatovy paní MŠ, 339
01 Klatovy na dobu neurčitou.

14.

RM rozhodla o pronájmu (změně nájemce) stavební parcely č. 300 a části
pozemkové parcely č. 4073 v k.ú. Klatovy společnosti Palmer Capital Central
European Properties, a. s., Na Žertvách 2196/34, 180 00 Praha 8 za cenu
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12,3526 Kč/m2/rok + inflace, na dobu neurčitou.
15.

RM rozhodla o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy KLATOVSKÁ
TEPLÁRNA a.s. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy – umístění, přístup k
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav horkovodu pro následující akce :
1/ kú Klatovy – „Atrium Park Hůrka Klatovy – uložení horkovodní přípojky pro
objekty A, B, C“
pp.č. 1410/3, 1410/5, 1465/1, 1465/2 a stp.č. 2498, 4023 a 2497 dle KN ve
vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 2x236 bm horkovodu za jednorázovou
úhradu ve výši cca 94 400,- Kč + DPH v platné výši
2) kú Klatovy – „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy – část ul. Bezručova,
Masarykova“
pp.č. 217, 3407/8 a stp.č. 2189 dle KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu
cca 2x98 bm horkovodu za jednorázovou úhradu ve výši cca 39 200,- Kč + DPH
v platné výši
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 217/9
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona na akci „Regenerace sadů Dr. K. Hostaše“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 48035599.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 987 611,41 Kč
bez DPH, 4 825 009,81 Kč vč. DPH.

2. Rada města uložila starostovi města předložit ZM 25. 6. 2013 návrh na schválení
realizace projektu v letech 2014-2015.
3. Rada města uložila místostarostovi města a FO zajistit schválení financování akce
v letech 2014-2015.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 218/9
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce, otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Stavební
úpravy – ubytovna č.p. 743/III, Klatovy“ formou zveřejnění, tj. zveřejněním Oznámení
o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek + zveřejněním na úřední desce města Klatov
a na Profilu zadavatele.
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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 jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Eva Slabá
Mgr. Sylva Sejpková
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 6. 2013 od 12.30 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

5.

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Bc. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Jaroslav Nejdl
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiřina Adámková
Martin Červený
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 6. 2013 od 12.30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6.

Rada města pověřila hodnotící komisi posouzením kvalifikace.

7.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 2. 7. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 219/9
RM vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise dne 6.5.2013.
Bod č. 220/9
RM doporučila ZM:
1/ schválit realizaci akce „Luby – chodník podél silnice I/27“ v rámci rozpočtu investičích
akcí města v roce 2013 v částce 4 457 221,40 Kč,
2/ schválit přijetí finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
„Luby – chodník podél silnice I/27 v celkové výši 2 333 933,60 Kč.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 221/9
RM ve smyslu § 102 odst. 2 písm.. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
schválila:
1/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „COH Klatovy, vestavba provozních místností II. etapa“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a společností HBH atelier s.r.o., zastoupenou jednateli ing.
Ladislavem Hřebenářem a ing. Václavem Hlinkou (zhotovitel).
Změna: nové znění čl. 6.1 Platební a fakturační podmínky – poř. č. 135.
2/ Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a JČ, Dehtín (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 47/7 a 47/5 v k.ú. Dehtín – poř. č. 136.
3/ Smlouva č. 2/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a FT, Štěpánovice (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 450/1 v k.ú. Štěpánovice u Klatov.
Účel smlouvy: oprava havarijního stavu vodovodní přípojky pro čp. 10 na stp.č. 20.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř.č. 137.
4/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(budoucí povinný) a Klatovskou teplárnou, a.s., zastoupenou ředitelem Milanem
Sekyrkou (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 217, 3407/8 a stp.č. 2189 v k.ú. Klatovy.
Účel smlouvy: stavba horkovodního zařízení „Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy
- část ul. Bezručova, Masarykova“. Věcné břemeno - zřídit a provozovat na cizích
nemovitostech horkovodní zařízení a právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti –
poř.č. 138.
5/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(budoucí povinný) a Klatovskou teplárnou, a.s., zastoupenou ředitelem Milanem
Sekyrkou (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 1410/3, 1410/5, 1465/1, 1465/2 a stp.č. 2498, 4023 a 2497 v k.ú.
Klatovy.
Účel smlouvy: stavba horkovodního zařízení „Atrium park Hůrka - uložení horkovodní
přípojky pro objekty A, B, C“. Věcné břemeno - zřídit a provozovat na cizích
nemovitostech horkovodní zařízení a právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti
– poř. č. 139.
6/ Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnice Klatovy a.s., zastoupenou ing.
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Ladislavem Koláčným (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Opravy povrchů MK v Klatovech,
Střeziměři a Štěpánovicích“ – poř. č. 140.
7/ Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností STAFIKO stav s.r.o., zastoupenou
jednateli Milanem Bílým a Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Stavební úpravy sociálních
zařízení ZŠ Tolstého, Klatovy - II. etapa“ – poř. č. 141.
8/ Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,
zastoupenou Přemyslem Holmikem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Regenerace sadů Dr. K. Hostaše“
– poř. č. 142.
9/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/HO/2013-INV ze dne 22.4.2013 uzavřený mezi
Městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. R. Salvetrem a Silnice Klatovy a.s.,
zastoupené předsedou představenstva Ing. Ladislavem Koláčným.
Změna: nový odstavec I.
Bod č. 222/9
Rada města schválila Triatlon klubu Klatovy podle § 34a, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, užití znaku při akci AUTHOR Král Šumavy.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 223/9
Rada města schválila obci Poleň vyplacení dotace ve výši 35 000,- Kč na opravu vstupní
brány a kaple sv. Salvátora na hřbitově v Poleni a uložila kanceláři p. místostarosty uzavřít
s obcí Poleň příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 224/9
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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USNESENÍ č. 10
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 5. 2013
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. 225/10
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 226/10
1. RM doporučila ZM schválit místní a pomístní názvosloví v k.ú. Kydliny v rámci
probíhající komplexní pozemkové úpravy.
2.

RM doporučila ZM schválit výkup pp.č. 1/1 v k.ú. Klatovy o výměře 528 m2 do
majetku města od spoluvlastníků Ing. VP, Plzeň 2 – Slovany, JV, Plzeň 1 – Bolevec a
Ing. RP, Praha 9 – Vysočany za smluvní cenu ve výši:
450 Kč/m2, celkem 237 600,- Kč

3.

RM doporučila ZM schválit prodej pp č. 264/3 a stp. č. 9/3 v k.ú. Kosmáčov o celkové
výměře 179 m2 VK, 335 01 Nepomuk za cenu dle cenové mapy, celkem 17 900 Kč.

4.

RM doporučila ZM schválit prodej pp č. 185/44, 185/142, 185/143, 185/145 vše v k.ú.
Točník o výměře 379 m2 společnosti Primagra, a. s., Nádražní 310, 262 31 Milín za
cenu dle cenové mapy 250 Kč/m2, celkem 94 750 Kč.

5.

RM doporučila ZM schválit od spoluvlastníků, kterými jsou:

dar
a/ stavby ČOV na stp. č. 53, stp. č. 53 o výměře 22 m2 a pp. č. 351/3 o výměře
361 m2 v k. ú Slavošovice.
b) kanalizační stoky – splaškové kanalizace vybudované v pozemcích č. 3822/1,
č. 3822/2, č. 3822/3, 3047/5 a PK č. 3060/1 v k. ú. Klatovy a pozemku č. 351/3 v
k. ú. Slavošovice v celkové délce 588 m, za podmínky, že bude zřízeno věcné břemeno
práva přístupu ke stavbě ČOV na stp. č. 53 a pp. č. 351/3 v k. ú. Slavošovice před
uzavřením darovací smlouvy nebo současně s uzavřením darovací smlouvy.
RM uložila ORM zveřejnit záměr úkonu na úřední desce a předložit záležitost
ZM dne 25. 6. 2013 k definitivnímu rozhodnutí v části „A“ majetkoprávních úkonů.
6.

RM projednala zprávu „Souhlas s udělením výjimky z Pravidel RM – zásah do
chráněné komunikace k.ú.Tajanov u Tupadel
a uložila:
ORM jednat se ŠVAK a.s. o možnosti náhradního řešení stávajícího podzemního
požárního hydrantu a o výsledku jednání informovat RM dne 11.6.2013.

7.

RM souhlasila s ponecháním nefunkčního NTL plynovodu v obecním pozemku
č. 447/1 v k.ú. Klatovy v délce cca 70 m pro jeho budoucí využití pro rozšíření
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metropolitní sítě s tím, že nefunkční potrubí bude od RWE převedeno do vlastnictví
města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č.227/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na akci „Klatovy, Bezručova ul. –
rekonstrukce vodovodu a stoky A-5, II. etapa“ odesláním výzvy 5 zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky,
který 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
Mgr. Sylva Sejpková
Pavel Vlček
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 6. 2013 od 13.00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, budova radnice, 4. patro.

5.

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Bc. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Pavel Vlček
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 6. 2013 od 13.30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6.

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 2. 7. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí ing. D. Plesková
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Bod č. 228/10
1. Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace z ROP NUTS II Jihozápad
z 23. Výzvy, oblasti podpory č. 3.1. C – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
na realizaci projektu „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na
kulturní centrum“.
2.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Zatraktivnění areálu letního kina
na kulturní centrum“ do rozpočtu města pro roky 2013 - 2014 s částkou 16 800 000
Kč.

3.

Rada města vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Projektová
dokumentace pro provádění stavby Stavební úpravy a novostavba zastřešení hlediště
v areálu letního kina v Klatovech“ formou písemné výzvy 5 vybraným uchazečům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace a ukládá ORM předložit RM dne
18. 6. 2013 zprávu s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č 229/10
1. RM vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Štěpánovice, směr
Sekrýt – rekonstrukce vodovodu, I. etapa“ formou písemné výzvy 5 vybraným
uchazečům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

RM uložila ORM předložit RM dne 2. 7. 2013 zprávu ORM s návrhem na přidělení
veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod 230/10
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na akci „Dopravní hřiště MŠ
Národních mučedníků“ odesláním výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
2. Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky,
který 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 6. 2013 od 13.30 hodin
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jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, budova radnice, 4. patro.
5.

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Bc. Martin Kříž
Ing. Jřií Dio
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Mgr. Jitka Luňáková
Věra Kvardová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 6. 2013 od 14.30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6.

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle upraveného návrhu.

7.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 2. 7. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 231/10
RM projednala zprávu „Průkaz energetické náročnosti budov, návrh na vyhlášení
VZMR na zpracovatele“
a uložila
ORM zjistit a prověřit aktuální nutnost zpracování průkazu energetické náročnosti
budov.
Termín: RM 11.6.2013
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 232/10
Rada města projednala zápis z komise pro kulturu a vzhled města ze dne 6.5.2013
a uložila:
- písmo na pamětní desce Československé obrněné brigády upravit v souladu
se stanoviskem OŠKCR,
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
- předložit zprávu o termínu odstranění fragmentů nefunkčního parovodu v korytě
Drnového potoka u KD,
Zodpovídá: p. V. Chroust
- předložit architektonické návrhy na opravu výstavního pavilonu u muzea.
Termín: RM 11.6.2013
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 233/10
Rada města vzala na vědomí výsledek konkurzu a jmenovala s účinností od 1.8.2013
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
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vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů do funkce ředitelky Masarykovy základní školy
Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Mgr. Emilii Salvetrovou.
Bod č. 234/10
Rada města projednala zápis č. 5/13 z jednání bytové komise ze dne 15. 5. 2013 a
k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 2.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Divadelní 191/I s p. JS na dobu určitou od 1. 6. 2013 do
31. 5. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Divadelní 191/I s pí. LB na dobu určitou od 1. 6. 2013 do
31. 5. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
Divadelní 191/I s pí. IK na dobu určitou od 1. 6. 2013 do
31. 5. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.4.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy,
Plánická 3-4/I s pí. AP na dobu určitou od 6. 6. 2013 do
5. 6. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.5.
vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do
7. 6.2014 k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Václavská 122/I s p. JV,
k bodu 2.6.
vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou do
7. 6. 2014 k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Plánická 793/IV s pí. LO,
k bodu 2.7.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Palackého 3/II s p. ZH a HH na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014,
nájemné 38,27 Kč/m2,
k bodu 2.8.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Palackého 3/II s p. JP na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014, nájemné
38,27 Kč/m2,
k bodu 2.9.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III s p. JK na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014,
nájemné 38,27 Kč/m2,
k bodu 2.10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Koldinova 326/II s p. RO na dobu určitou od 14. 6. 2013 do 31. 8. 2013,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.11. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Divadelní 148/I s pí. PC na dobu určitou od 15. 7. 2013 do 31. 10. 2013,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.12. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III s p. RB na dobu určitou od 16. 7. 2013 do 15. 7. 2014,
nájemné 46,45 Kč/m2,
k bodu 2.13 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Masarykova 393/III s p. MB na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013,
nájemné 46,45 Kč/m2,
k bodu 2.14 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Koldinova 325/II s pí. AS na dobu určitou od 6. 6. 2013 do 5. 9. 2013,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 3.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, kat. B, 1+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Niederleho 272/III s p. ST, bytem
Zahradní 743/III, Klatovy nájemné 46,45 Kč/m2. Smlouva od 10. 6. 2013 do
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k bodu 3.2.

k bodu 4.1.
k bodu 5.1.

9. 6. 2014,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. B, 1+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Palackého 125/II s p. JJ, bytem Gorkého 299/II, Klatovy
nájemné 46,45 Kč/m2.Smlouva od 10. 6. 2013 do 9. 6. 2014
souhlasila s přenecháním části bytu č. 26, Klatovy, Plánická 693/IV do
podnájmu pí. HV, na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014,
schválila prominutí úroku z prodlení plynoucí paní LK z dluhu na poplatku
za ubytování v Zahradní 743/III ve výši 10 019,- Kč.
Zodpovídá: pí Ing.- J. Adámková

Bod č. 235/10
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory a jednotlivým bodům přijala
následující závěry:
1. schválila provedení úpravy nájemného paní JT z nebytového prostoru Pražská 23/I.
Nově stanovené roční nájemné bude 162 048,- Kč,
2. schválila pronájem společenské místnosti Podhůrecká 816/II organizaci TyfloCentrum
Plzeň o.p.s. pro služby zrakově postižených klientů,
3. schválila uzavření nájemní smlouvy na novinový stánek ve Vídeňské ulici pro pana JŠ,
4. schválila uzavření nájemní smlouvy s v.d. VKUS Klatovy na pronájem objektu
Plzeňská 831, Klatovy II na dobu neurčitou s tím, že po dobu 36 měsíců bude nájemné
činit 17 033,- Kč,
5. schválila prodej drobného a dlouhodobého hmotného majetku – vybavení šicí dílny
Plzeňská 831, Klatovy II – v.d. VKUS Klatovy za cenu 300 910,- Kč + DPH, lhůta
splatnosti 36 měsíců.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 236/10
Rada města schválila odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona
č.250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
u příjemce dotací Sportovní klub policie Klatovy v celkové částce 155.139,- Kč.
Zodpovídá: pí J. Březovská
Bod č. 237/10
RM ve smyslu § 102 odst. 2 písm.. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
schválila:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a JF, Kvasetice 45 (zhotovitel).
Předmět smlouvy: pokácení stromů a dřevin včetně úpravy cesty na pozemcích objednatele.
Změna: čl. IV. Doba plnění - do 31.3.2014 – poř. č. 144.
Rámcová dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a ČEZ Distribucí, a.s.
(uživatel).
Předmět dohody: užívání částí pozemků, které nejsou komunikacemi, ve vlastnictví města
Klatovy za účelem odstraňování havárie stávajícího zařízení (sítě).
Účel dohody: užívání veřejného prostranství: odstranění poruchy kNN a kVN.
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou – poř. č. 145.
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Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ing. JB, Luby 253, Klatovy; ing.
PL, U Statků 9, Lhota, Dolní Břežany; ing. VZ, Střední 1249, Černošice (povinní).
Předmět smlouvy: pp.č. 54/1, 55/1, 60/14 a 60/15 v k.ú. Sobětice u Klatov.
Věcné břemeno spočívající v oprávnění města Klatovy vést přes zatížené pozemky v zemi
uloženou inženýrskou síť - vodovodní řad.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou- poř. č. 146.
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a Stálou divadelní scénou Klatovy, zastoupenou ředitelkou Mgr.
Zdeňkou Koubovou.
Předmět smlouvy: spolupráce na projektu „Oslavy 50. výročí Stálé divadelní scény“, který
se uskuteční v září 2013 - poskytnutí příspěvku ve výši 100 000,- Kč – poř. č. 147.
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a JT, restaurace Střelnice
(nájemce).
Předmět smlouvy: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti – poř. č. 148.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o montáži informačních tabulí uzavřený mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a KAVALÍR
informační a reklamní společností, Benátky nad Jizerou, zastoupenou ing. JK
(původní dodavatel) a Czechinform spol. s r.o., Benátky nad Jizerou, zastoupenou ing. JK
(právní nástupce původního dodavatele).
Změna: obchodní firma KAVALÍR informační a reklamní společnost se nahrazuje
obchodní firmou Czechinform spol. s r.o.- poř. č. 149.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a EKO-KOM, a.s., Praha 4, zastoupenou RNDr. MV,
Ph.D. (půjčitel).
Předmět smlouvy: zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů (kontejnery na sklo,
papír a plast).
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 150.
Nájemní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Haxa s.r.o., Vídeňská 181, Klatovy, zastoupenou ing.
MH (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem PK č. 147 v k.ú. Otín u Točníku.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 151.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, zastoupenou
ing. SL (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: stp.č. 1616 v k.ú. Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2013 – poř. č. 152.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
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Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a MH, Sobětice 41 (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: bezplatné užívání pp.č. 275 v k.ú. Sobětice u Klatov.
Účel smlouvy: umístění 10 včelstev.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 153.
Smlouva o nájmu nemovitostí (č. smlouvy 11/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Střediskem služeb školám Plzeň, zastoupeným ředitelem ing.
Tomášem Vlasákem (nájemce).
Předmět smlouvy: budova čp. 647, Klatovy a stp.č. 3831 v k.ú. Klatovy.
Účel nájmu: vedení účetnictví a truhlářské práce.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 154.
Smlouva o výpůjčce 1/2013 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou (půjčitel) a
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem
Smolíkem (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 4313 v k.ú. Klatovy.
Účel výpůjčky: sklad.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31.10.2013 – poř. č. 155.
Smlouva o výpůjčce 2/2013 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou (půjčitel) a
Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem
Smolíkem (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 4278 v k.ú. Klatovy.
Účel výpůjčky: sklad.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31.10.2013 – poř. č. 156.
Smlouva o výpůjčce 3/2013 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou (půjčitel) a
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, zastoupenou ing. Stanislavem Liškou
(vypůjčitel).
Předmět smlouvy: budova čp. 324, Klatovy IV.
Účel výpůjčky: kancelářské prostory.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31.12.2014 – poř. č. 157.
Smlouva č. 3/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a GASSPO spol. s r.o., zastoupenou jednatelem Bohumilem Němcem (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3409/29 a 447/1 v k.ú. Klatovy.
Účel smlouvy: rekonstrukce NTL plynovodu a přípojky ve stávající trase.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 158.
Smlouva č. 4/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a ZD, Kladno (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 161/7, 163/1 a 163/11 v k.ú. Habartice u Obytců.
Účel smlouvy: uložení elektro kabelu.
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Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 159.
Smlouva č. 5/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3206/154, 3208/3 a 3780/2 v k.ú. Klatovy.
Účel smlouvy: přeložka vodovodního řadu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 160.
Smlouva č. 6/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a PŠ, Lipová 551, Klatovy (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3208/3 a 4375 v k.ú. Klatovy.
Účel smlouvy: uložení vodovodní přípojky.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 161.
Dodatek č. 7 k licenční smlouvě 1775/2008 na převod práv k užívání počítačového
programového vybavení a dat uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a GEPRO spol. s r.o., zastoupenou jednatelem
ing. Zdenkem Hoffmannem (poskytovatel).
Změna: čl. II Předmět smlouvy a cena – poř. č. 162.
Smlouva o hudební produkci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a hudební skupinou PATROLA/ŠLAPETO,
zastoupenou společností R.T.D.
Předmět smlouvy: zajištění vystoupení hudební skupiny Patrola Šlapeto v rámci akce Dny
evropského dědictví v Klatovech (7.9.2013)- poř. č. 163.
Smlouva o výkonu umělecké činnosti uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a PM, Agentura Nordproduktion, Chomutov.
Předmět smlouvy: módní přehlídky historického spodního prádla (7.9.2013) – poř. č. 164.
Smlouva o zajištění uměleckého pořadu č. 0614 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Agenturou JAVORY
- Alena Ulrychová, Brno.
Předmět smlouvy: zajištění koncertu sourozenců Ulrychových v rámci akce Dny
evropského dědictví v Klatovech (7.9.2013) – poř. č. 165.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. JS restaurátorem nábytku, Sušice (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zhotovení nové menzy pod renesanční oltář z kaple Archanděla Michaela
v Klatovech – poř. č. 166.
Smlouva o partnerství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (partner) a Centrem pro kumunitní práci západní Čechy Plzeň,
zastoupeným Mgr. JM (příjemce).
Předmět smlouvy: zajištění realizace projektu „Podpora udržitelnosti procesu plánování
dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko – poř. č.
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167.
Dohoda o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a Media marketing services a.s. Západní Čechy, Praha, zastoupený
DK, regionálním ředitelem.
Předmět smlouvy: závazek společnosti zajistit pro objednatele odvysílání jeho reklamní
kampaně ve sjednané hodnotě na rozhlasové stanici Hitrádio FM Plus a odpovídající
závazek objednatele poskytnout společnosti jako protiplnění za odvysílání reklamní
kampaně plnění, ve stejné hodnotě jako je hodnota reklamní kampaně objednatele – poř. č.
168.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ŠB, Tupadly 14.
Předmět smlouvy: věcné břemeno, spočívající v oprávnění města Klatovy vést přes zatížené
pozemky v zemi uloženou inženýrskou síť – odpadní a drenážní potrubí – poř. č. 169.
Smlouva o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a STAFIN a.s.
zastoupený Ing. Romanem Panuškou, členem představenstva a Janem Rousem,
místopředsedou představenstva.
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do
pozemků ve vlastnictví Města Klatovy – poř. č. 170.
Bod č. 238/10
Rada města v působnosti valné hromady Lesy města Klatov, s.r.o. projednala zápis
z jednání s tím, že závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 239/10
Rada města projednala zápis z komise pro pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
27. 5. 2013 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
mimořádné dotace:
1. Atletika Klatovy – žádost o dotaci na dopravu závodníků – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč,
2. Agentura ZDRAVÉ DÍTĚ – Mgr. M. Zámečníková – žádost o dotaci na pořádání
plaveckých závodů – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2 500,- Kč,
3. BK Klatovy – žádost o dotaci na družstvo st. minižáků U 13 – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč,
4. BK Klatovy – žádost o dotaci na družstvo st. minižákyň U 13 – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč,
5. BK Klatovy – žádost o dotaci na družstvo ml. minižáků U 12 – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 7 200,- Kč,
6. BK Klatovy – žádost o dotaci na družstvo ml. minižáků U 11 – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
7. Městské kulturní středisko Klatovy – žádost o dotaci na reprezentaci města Klatovy
– MR v parket. a show tanci – rada města poskytnutí dotace neschválila,
8. Antonín Šota – oddíl ST. SOKOL Klatovy – žádost o dotaci na zajištění VC
benchpressu – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč,
9. Dům dětí a mládeže – žádost o dotaci na akci „Klatovský volňásek“ – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
10. Cyklosport – Pitstop, Cyklistický klub Angels MTB – žádost o dotaci na 3. ročník
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cyklistikého závodu „Velká cena města Klatov“ – Giant liga 2013 – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč.
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty postupovat ve smyslu výše uvedeného
usnesení.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 240/10
RM schválila čerpání investičních prostředků ve výši 97 980,- Kč z IF MěÚSS Klatovy na
vybudování venkovního fitness hřiště pro seniory v Domově pro seniory v Újezdci.
Zodpovídá: Bc. A. Kleinerová
Bod č. 241/10
RM byla seznámena s výsledkem I. kola VŘ na ředitele MěKS a rozhodla o pozvání
5 uchazečů do II. kola VŘ, které proběhne dne 18. 6. 2013.
Bod č. 242/10
RM projednala zprávu „Zdravé město“ a k jednotlivým bodům přijala tyto závěry:
k bodu A:
vzala na vědomí témata vzešlá z veřejného fóra Zdravého města,
uložila tajemníkovi města předložit zprávu o možném zajištění
akcí Zdravého města ze strany OŠKCR.
Termín: 11.6.2013
Zodpovídá: p. M. Šafařík

k bodu B:

Bod č. 243/10
RM byla seznámena se zprávou TSMK o nutností generální opravy kremační pece a
schválila způsob financování této opravy.
RM doporučuje ZM zvýšení finančního příspěvku TSMK o 1 500 tis. Kč a uložila
místostarostovi Ing. V. Chroustovi projednat s ředitelem TSMK způsob tvorby rezervy na
generální opravy.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 244/10
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místoatarosta
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USNESENÍ č. 11
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 11. 6. 2013
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. 245/11
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 246/11
Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 pro povolování výkopů
v platném znění k zásahu do „chráněné komunikace“ – chodníku v Tajanově směrem na
Tupadly před čp. 53 na pp.č. 370/21 v k.ú. Tajanov u Tupadel pro uložení přípojky pro
nadzemní požární hydrant s podmínkami hospodářského odboru MěÚ.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 247/11
1. Rada města postupuje ZM bez stanoviska prodej obecních pozemků – stp.č. 4681/3
a části pp.č. 503/5 v k.ú. Klatovy o celkové výměře cca 200 m2 Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Klatovy I střed, Klatovy 124/V.
2.

Rada města doporučila ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí –
objektu čp. 792/II vč. stp.č. 4019, 4018, části 1998, pp.č. 2493/2, 3584/15 a 3584/16
v k.ú. Klatovy do majetku města od vlastníka Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň 3, ve veřejném zájmu dle § 22 ods. 3 z.č. 219/2000 Sb. o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

3.

Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene pro účely umístění přípojky dešťové
kanalizace v pp.č. 3403/21 v k.ú. Klatovy mezi městem Klatovy, jako povinným
z věcného břemene Římskokatolickou farností Klatovy, Jirsíkova 9, Klatovy I, jako
oprávněným z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši
200 Kč/bm sítě + DPH v platné výši.

4.

Rada města souhlasí se změnou trasy pro akci „Klatovy, Horažďovické předměstí, RD
– kabely NN“ zjištěnou ze zaměření skutečného provedení stavby s podmínkou:
- úhrady smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za městem neodsouhlasenou změnu trasy
- úhrady smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za nesplnění povinnosti přizvat zástupce
města k vytýčení plánované trasy pokládky.
Celková výše pokuty je splatná do 15. 7. 2013

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 248/11
1. Rada města vzala na vědomí soupis objektů, na které bude vyhotoven průkaz
energetické náročnosti budov.
2. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na akci „Průkazy energetické náročnosti
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budov v roce 2013 pro město Klatovy“ odesláním výzvy 5 zájemcům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace.
3.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky,
který 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. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 6. 2013 od 8.30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, budova radnice, 4. patro.

6.

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Bc. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 24. 6. 2013 od 15.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
7.

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

8.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 2. 7. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 249/11
1. Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Restaurování křížku v Lubech
u Klatov“ s celkovými náklady cca 72 000,- Kč do rozpočtu města pro rok 2013 a
schválila přijetí dotace z Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce, Cíl 3
ČR – Svobodný stát Bavorsko ve výši 80% skutečně vynaloženýh nákladů, tj. cca
57 000,- Kč,
2.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Obnova turistických cílů – Boží
muka a vyhlídka u sv. Martina“ s celkovými náklady cca 505 800,- Kč do rozpočtu
města pro rok 2013 a schválila přijetí dotace z Dispozičního fondu, Programu
přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko ve výši 49,43% ze
skutečně vynaložených nákladů, současně max. 10 000 EUR, tj. cca 250 000,- Kč,
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3.

Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace ve výši 50 000,- Kč z „Programu
dotací na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek Plzeňského kraje“
na provedení restaurování Božích muk na Hůrce,

4.

Rada města schválila texty Smluv o financování projektů, předložených RM ke
schválení v seznamu smluv.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 250/11
1. Rada města vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na akci „Stavební úpravy
Divadelní čp. 148/I Klatovy – oprava stropní konstrukce – I. etapa“ odesláním výzvy 5
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

Rada města uložila ORM předložit dne 2. 7. 2013 zprávu s návrhem na přidělení
veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 251/11
1. Rada města souhlasí s rozšířením Seznamu subdodavatelů pro realizaci díla:
„Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého, Klatovy – II.etapa“.
2.

Rada města uložila ORM uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 14/2013/Kč, uzavřené
s firmou STAFIKO stav s.r.o. Domažlice k dílu „Stavební úpravy sociálních zařízení
ZŠ Tolstého, Klatovy – II.etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 252/11
1. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/3/2013/Bo
a dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu TD na akci „Hydrogeologické průzkumné vrty
k.ú.Sobětice“, týkajících se změny termínu pro rozvazovací podmínku do 14. 8. 2013
a změnu termínu realizace díla.
2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření obou dodatků č. 1.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 253/11
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona na akci „Revitalizace MŠ Máchova 668, Klatovy“. Rada
města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka firmy Kypta-Stavoservis s.r.o. Ke Střílně 331, 330 08 Zruč
– Senec, IČ 25213750.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 508 817,- Kč bez
DPH, 6 665 669,- Kč vč. DPH.
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3.

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2013.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 254/11
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona na akci „Snížení energetické náročnosti objektu azylového
domu a sociální ubytovny Klatovy“. RM se ztotožnila s doporučením hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Kypta-Stavoservis
s.r.o., Ke Střílně 331, 330 08 Zruč-Senec, IČ: 25213750.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 486 029,- Kč bez
DPH, 3 008 095,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č.255/11
Rada města schválila:
1. Pravidla Rady města Klatovy č. P 1/2013 pro oddílné dešťové kanalizace
2. Kalkulaci srážkovného ve výši 15,19 Kč bez DPH,
a doporučila:
3. ZM schválit zřízení Fondu ďešťové kanalizace,
4. ZM schválit Smlouvu o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel RM Klatovy.
Zodpoídá: p. Ing. V. Chroust
Pí Ing. H. Chalupová

Bod č. 256/11
1. Rada města doporučila ZM na základě návrhu výběrové komise poskytnout půjčku
z Fondu RB XXXIX. kola dle předložené zprávy v celkové výši 1 600 000,- Kč.
2. Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XXXIX.
kola půjček z Fondu RB po schválení ZM.
3. Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí půjček po schválení
ZM.
Zodpovícá: p. F. Kocfelda
Bod č. 257/11
1. Rada města souhlasí se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování
půjček z fondu rozvoje bydlení – XXXX. kolo.
2. RM 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. F. Kocfelda, za
finanční odbor pí Ing. H. Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Pí Ing. H,. Chalupová
Bod č. 258/11
1. Rada města souhlasí s realizací akce: „Klatovy, ul. Šmeralova, Maškova,Kličkova,
K Vodojemu - Stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“ v obecních
pozemcích pp.č. 3684/1,3209/9, 3209/57, část p. 3209/58, 3686/1, 3769/9, 3771/9,
4

3769/13, 3209/59 v k.ú. Klatovy dle předložené situace a dle podmínek
hospodářského odboru dohodnutých na jednání dne 14. 5. 2013 s technickou
a časovou koordinací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace.
2. Rada města udělila výjimku z Pravidel RM k zásahu do chráněné komunikace křižovatka ul. Žižkova s ul. Šmeralova.
3. Rada města souhlasí s ponecháním nefunkčního plynovodu v obecních pozemcích
s podmínkou geodetického zaměření nefunkčního plynovodu a předání městu
Klatovy pro jeho využití pro rozšíření metropolitní sítě takto:
a) Šmeralova ulice – v celé délce z důvodu existence vzrostlé zeleně a kabelu
veřejného osvětlení na stávajícím plynovodu,
c) Maškova ulice (mezi křižovatkou s ul. Šmeralovou k domu čp. 420/IV) z důvodu
existence kabelových vedení na stávajícím plynovodu.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 259/11
Rada města souhlasí s realizací akce: „Klatovy, ul. Akátová, – stavební úpravy NTL
a STL plynovodu a přípojek“ bez zásahu do ul. U Čedíku v obecních pozemcích pp.č.
3682/6, 3682/27, 3221/5, 3221/23, 3704/1, 3221/7, 3206/141, 3206/126, 3206/34,
3206/135, 3204/31, 3204/30, 3204/59 a 3204/113 v k.ú. Klatovy dle předložené situace
dle podmínek hospodářského odboru dohodnutých na jednání dne 14. 5. 2013 a
s technickou a časovou koordinací s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 260/11
1. Rada města souhlasí s realizací akce: „Klatovy, ul. Dr. Sedláka a Franty
Šumavského – rekonstrukce STL a NTL plynovodů a přípojek v obecních
pozemcích pp.č. 1898/4, 3554/4, 4049/3, 3554/7, 3554/10, 1516/6, 1516/4, 1514/24,
1514/18, 1514/17, 3547/29, 4217/4, 4217/3, 4217/2, 3547/12, 1509/14, 1512/6,
1509/10, 1514/3, 4217/9, 4217/1, 3547/8, 3554/8, 1496/6, 1496/5, 1496/9, 3547/22,
1501/5 a 1510/7 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského
odboru ze dne 23. 4. 2013.
2. Rada města souhlasí s ponecháním nefunkčního plynovodu v pozemcích takto:
- v ulici Franty Šumavského z důvodu velkého stavebního zásahu do povrchu
komunikace s podmínkou geodetického zaměření nefunkčního plynovodu,
- v ulici Dr. Sedláka z důvodu nezasahování do kvalitního povrchu a vzhledem
k uložení části vedení pod oplocením sousedních nemovitostí s podmínkou
geodetického zaměření nefunkčního plynovodu a předání městu Klatovy pro
jeho využití pro rozšíření metropolitní sítě.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 261/11
Rada města souhlasí s realizací akce: „Klatovy, Měchurova ulice – stavební úpravy
NTL plynovodu a přípojek“ v obecních pozemcích pp.č. 2760/64, 2771/36, 2771/55,
2760/65, 2754/11, 2770/3, 2771/8, 3626/1, 3914/1, 3914/4, 3914/5, 2774/37, 3912/8,
3412/8, 3412/7, 3913 a 3412/2 k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami
hospodářského odboru.
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Rada města uložila vedoucím příslušných odborů předložit věcnou, časovou a finanční
koordinaci rekonstrukce plynovodu na území města s důrazem na maximální urychlení
staveb.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 262/11
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 3.6.2013.
Bod č. 263/11
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města, konané
dne 3.6.2013.
Bod č. 264/11
Rada města doporučila ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje a uzavřít kupní smlouvu
na byt č. 6, Koldinova s manželi Z a MP.
Zodpovídá: pí Ing. J Adámková
Bod č. 265/11
Rada města schválila pořízení programového vybavení pro OVÚP s- softwaru ArcGIS
for Desktop (licence Basic) za účelem přístupu k datům projektu digitální mapy
veřejné správy Plzeňského kraje, a to formou smlouvy o bezplatné výpůjčce, uzavřené
mezi Plzeňským krajem a Městem Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
Bod č. 266/11
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ uákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění schválila:
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MASO WEST s.r.o.,
Klatovy, zastoupenou jednatelem ing. Stanislavem Kopáčkem (nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 171.
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Hanou Krinesovou, Lesní
652, Klatovy (nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 172.

Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Josefem Prchalem,
K Letišti 570, Klatovy (nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního
sortimentu - občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 173.
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Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ivanou Batystovou, Petrův Dvůr
17, Netolice (nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního sortimentu
- občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 174.
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Milenou Haisovou,
Staroměstská 6a, České Budějovice (nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního sortimentu
- občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 175.
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Miroslavem Jílkem, Kolinec
235 (nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního sortimentu
- občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 176.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo („Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice“)
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., zastoupenou
jednatelem Jaromírem Machníkem (zhotovitel).
Změna: změna termínu pro zahájení plnění dle čl. 4.1. - nejpozději do 15.8.2013 a změna
termínu pro dokončení dílčího plnění dle čl. 4.2. - nejpozději do 15.10.2013, poř. č. 177.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo („Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice“)
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a EKOS Plzeň s.r.o., zastoupenou jednatelkou Mgr. Vlastou Barešovou
(zhotovitel).
Změna: změna termínu pro zahájení plnění dle čl. 4.1. - nejpozději do 15.8.2013 a změna
termínu pro dokončení dílčího plnění dle čl. 4.2. - nejpozději do 15.10.2013, poř. č. 178.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého,
Klatovy - II. etapa“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STAFIKO stav s.r.o., Domažlice, zastoupenou jednateli
Milanem Bílým a Zbyňkem Štuiberem (zhotovitel).
Změna: rozšíření seznamu subdodavatelů, poř. č. 179.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a
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Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem
Smolíkem (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/41 v k.ú. Klatovy - vedení veřejné kanalizace a vymezení
ochranného pásma vedení včetně práva přístupu, poř. č. 180.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a ing.
Františkem Vlachem, Travná 1290, Praha 14 (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/40 v k.ú. Klatovy - vedení veřejné kanalizace a vymezení
ochranného pásma vedení včetně práva přístupu, poř. č. 181.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v bytovém domě čp. 556 - 557/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2019, poř. č. 182.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a majiteli
bytových jednotek v bytovém domě čp. 550 - 551/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2019, poř. č. 183.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a JŠ, Hnačov (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 3106/1 v k.ú. Klatovy, poř. č. 184.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a JM, Hoštičky (budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 963/1 a 963/24 v k.ú. Klatovy, poř. č. 185.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a AUTO NEJDL s.r.o., Klatovy
zastoupenou jednatelem ing. Jaroslavem Nejdlem (budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 987/1 v k.ú. Klatovy, poř. č. 186.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a BENOCO, s.r.o., zastoupenou
jednatelem ing. Janem Krátkým (budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 987/4 v k.ú. Klatovy, poř. č. 187.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou P. Jaroslavem Hůllem (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 3403/21 v k.ú. Klatovy - vedení přípojky dešťové kanalizace pro
objekt Arciděkanského kostela, vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu,
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poř. č. 188.

Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Dušanem Kostelkou, Nová Role
(nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního sortimentu
- občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 189.
Smlouva o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (konečný uživatel) a
Euroregionem Šumava - jihozápadní Čechy, Klatovy, zastoupeným předsedou ing.
Františkem Vlčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: restaurování křížku v Lubech u Klatov, poř. č. 190.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a AUTO NEJDL s.r.o., Klatovy (dárce).
Předmět smlouvy: finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na akci „2. Avon pochod
v Klatovech“, poř. č. 191.
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 27_13 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Nadací ČEZ, Praha,
zastoupenou ing. Danielem Benešem, MBA (nadace).
Předmět smlouvy: příspěvek k úhradě nákladů na projekt „Na jedné lodi“, poř. č. 192.
Smlouva o financování projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Dispoziční fond uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (konečný uživatel) a
Euroregionem Šumava - jihozápadní Čechy, Klatovy, zastoupeným předsedou ing.
Františkem Vlčkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: obnova turistických cílů - Boží muka a vyhlídka u sv. Martina, poř. č.
193.
Smlouva o právu provedení stavby uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Plzeň,
zastoupeným ing. Zdeňkem Kuťákem (vlastník).
Předmět smlouvy: stavba „Sobětice - propojovací komunikace sil. I/22 Sobětice Lažánky“, poř. č. 194.
Smlouva č. 9/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi, a.s., zastoupenou Václavem Kutilem
(žadatel).
Předmět smlouvy: pokládka přípojek pro nadzemní hydranty a odstranění stávajících
přípojek podzemních hydrantů - pp.č. 3685/1 a pp.č. 1516/4 v k.ú. Klatovy - ul. Národních
mučedníků a cyklostezka v ul. Dr. Sedláka.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok, poř. č. 195.
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Smlouva č. 10/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a Immobile KT s.r.o., zastoupenou jednatelem Mgr. Karlem Šotem (žadatel).
Předmět smlouvy: pokládka nové přípojky dešťové kanalizace pro novostavbu garáže a
skladu - pp.č. 3626/1 v k.ú. Klatovy - ul. Palackého.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok, poř. č. 196.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Plzeňským krajem, zastoupeným Ivo Grünerem
(půjčitel).
Předmět smlouvy: software ArcGIS for Desktop (licence Basic) za účelem přístupu k datům
projektu Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, poř. č. 197.
Smlouva o nájmu mikrotrubičky uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a ČD - Telematika a.s., Praha, zastoupenou
ing. Jurajem Rakovkým, MBA (nájemce).
Předmět nájmu: mikrotrubička metropolitní sítě - křižovatka ulic Nádražní - Domažlická a
křižovatka Dragounská – Havlíčkova, poř. č. 198.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a Vlastimilem Lagronem, Národních mučedníků 150,
Klatovy (dárce).
Předmět smlouvy: vodovodní řad v k.ú. Luby, poř. č. 199.
Smlouva o výpůjčce a úpravě pozemků uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a STAFIN a.s., Plzeň, zastoupenou ing.
Josefem Novým (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3939 a 3537/2 v k.ú. Klatovy - „Atrium park Hůrka I. a II. etapa“,
poř. č. 200.
Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným SNK
s.r.o.a Janem Šlehoferem, kpt. Nálepky 108, Klatovy III.
Předmět smlouvy: nebytový prostor v ul. Vídeňská čp. 10 – poř. č. 201.
Bod č. 267/11
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací.
Bod č. 268/11
Rada města schválila Oblastní charitě Klatovy podle § 34a, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, užití znaku, který bude uváděn na výročních zprávách.
Zodpovídá: p. J. Tománek
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Bod č. 269/11
Rada města projednala a schválila předložený návrh OŠKCR ve věci odměn řediteům MŠ,
ZŠ a uložila vedoucí OŠKCR informovat jednotlivá zařízení.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 270/11
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostrosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 12
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. 6. 2013
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. 271/12
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 272/12
1. Rada města doporučuje ZM schválit majetkoprávní vypořádání SZ obchvatu formou
výkupu a prodeje za cenu ve výši 270 Kč/m2.
a) Prodej pozemků Plzeňskému kraji: cca 48 962 m2, celkem cca 13 219.740 Kč
Specifikace:
k.ú. Klatovy - p.č. 4164/36, č. 1898/3, č. 4217/15, č. 4217/10, č. 4217/36 č. 4217/38,
č. 3547/44, č. 1172/24, č. 1172/22, č. 3505/14, č. 3505/15, 3505/16, 4217/14,
k.ú. Tajanov - 1196/4, 1196/8, 370/52, 370/51, 370/53, 389/2, 1196/7, 1196/1
k.ú. Kal - 1366/21, 1366/23, 1366/32, 1366/31 1366/34, 1366/33, 1366/24, 1190/6,
1366/4, 1203/6.
b) výkup pozemků - cca 18 249 m2, celkem cca 4 927 230 Kč
Specifikace:
- od Státního pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, celkem 4 654 m2
k.ú. Klatovy – 4217/14, 4217/40, 4217/41,
k.ú. Tajanov – 1196/7, 1196/1, 1196/31, 1196/3, 1196/32, 1196/33,
- od Silnice Klatovy a.s. celkem 12 563 m2
k.ú. Kal – 1366/1, 1366/27, 1366/30, 1366/12, 1366/37, 1366/38, 1366/28, 1366/29,
1366/11, 1080/4.
2.

Rada města doporučila ZM zamítnout žádost investora v plném rozsahu a souhlasí se
zmenšením výměry pozemku 4213/2 pro vytvoření přístupové komunikace k pp.č.
4213/1.

3.

Rada města projednala výkup pozemků č. 2460/2 , 2475, 2471 do majetku města
a uložila ORM vyžádat si stanovisko majetkové komise a o výsledku informovat RM.

4. Rada města doporučila ZM vydat souhlas s umístěním RD na pozemcích p.č. 93 dle PK
o výměře 4 443 m2, p.č. 93 dle KN o výměře 377 m2 v k.ú. Střeziměř ve vlastnictví
manželů Ing. V a IP, B. Chlumec nad Cidlinou na částech nezastavěných vodovodem s
podmínkou uzavření Smlouvy o bud. smlouvě o zřízení věcného břemene pro
vodovod k objektu bývalé školy, na p.č. PK
93 a p.č. 93 KN. Vlastní Smlouva o
zřízení věcného břemene bude uzavřena na základě geometrického plánu vyhotoveného
na náklady města v termínu nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí.
5.

Rada města doporučila ZM schválit změnu v Plánu společných zařízení v rámci
probíhající KPÚ v k.ú. Štěpánovice.
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6.

Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu v
pozemcích č. 1072, č. 1075,č. 1144, č. 1090, č. 1193, č. 1203, č. 1212, č. 1213, č.
540/21, č. 1973 vše v k.ú. Luby, ve prospěch města jako oprávněného z věcného
břemene, za celkovou cenu cca 16 210 Kč se soukromými vlastníky a institucemi
dotčeným věcným břemenem.

7.

Rada města projednala žádost o pronájem plechové zdi u podchodu přes Plzeňskou
ulici za účelem umístnění reklamy a uložila ORM vyžádat si od žadatele p. FR
vizualizaci této reklamy.

8.

Rada města souhlasila s uložením 3 ks chrániček HDPE o průměru 40 mm pro
společnost ČD-Telematika a.s. a 1 ks chráničky HDPE o průměru 40 mm pro město
Klatovy do obecních pozemků pp.č. 898/58, 898/3, 898/60, 3407/11, 3407/3, 3408/3,
3408/1, 3996/6, 3996/8, 3996/9, 3996/7, , 4073, 4044, 338/1 a 4072, vše v k.ú. Klatovy
a s vydáním územního rozhodnutí na akci: „Optické připojení lokality 33901 Klatovy,
Dragounská 200“.
Podmínky města, schválené RM dne 2. 4. 2013 a RM dne 30. 4. 2013 zůstávají
v platnosti.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 273/12
1. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeč – firmy BIS, a.s., Havířská 1117/5, 301 00
Plzeň, IČ: 40526151 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu 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
stavební práce podle zákona na akci „Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu
Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Aldast, spol. s r.o., ul. 5. Května
149, 386 01 Strakonice, IČ: 45023140.
3.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 53 376 362,00 Kč bez
DPH, 64 585 398,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 274/12
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona na akci „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.,
V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice, IČ: 26385759.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 7 953 648,00 Kč bez
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DPH, 9 623 914,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 275/12
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Projektová dokumentace pro provádění stavby:
„Stavební úpravy a novostavba zastřešení hlediště v areálu letního kina v Klatovech“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Ing. Karla Kučery, Masarykova 484,
339 01 Klatovy IČ: 66345600.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 240 000 Kč bez DPH,
290 400 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 276/12
1. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764,
340 22 Nýrsko, IČ: 64834042 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Lesní cesta Točník –
Štěpánovice“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích
podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2.

Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty
513, 335 01 Nepomuk, IČ: 26342812 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Lesní cesta
Točník – 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 veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Lesní cesta Točník - Štěpánovice“. Rada
města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka firmy EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00
Plzeň, IČ: 64830551.

4.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 120 589,08 Kč bez
DPH, 1 355 912,79 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č 277/12
1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ORM/Bo/21/2012 ze
dne 4. 9. 2012 k dílu: projektová dokumentace „Rekonstrukce SCZT Podhůrčí,
Klatovy“, týkající se změny termínu pro dokončení dílčích projektových dokumetací a
navýšení ceny za dokumentaci pro stavební povolení o 65 660 Kč bez DPH, 79 448,60
Kč vč. DPH a ukladá ORM zajistit uzavření dodatku č. 2.
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2. Rada města uložila ORM předložit návrh na vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele stavby RM dne 2. 7. 2013.
3. Rada města doporučila ZM podmínečně schválit přijetí dotace z OPŽP na realizaci
projektu “Stavební úpravy technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“
v předpokládané výši 7 088 928 Kč s tím, že definitivně rozhodne o přijetí/odmítnutí
dotace ZM poté, co město obdrží Rozhodnutí SFP se Smlouvou o poskytnutí
podpory.
4. Rada města doporučila ZM podmínečně schválit realizaci akce „Stavební úpravy
technologie SCZT Klatovy, Podhůrčí – I. etapa“ a její zařazení do rozpočtu města –
fondu tepelného hospodářství pro rok 2014 s částkou 20 000 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 278/12
Rada města vzala na vědomí zprávu Ing. M. Kříže, předsedy představenstva Klatovské
teplárny a.s.
Bod č. 279/12
1. Rada města uložila Ing. M. Křížovi, předsedovi představensta Klatovské teplárny,
a.s., aby na jednání RM dne 2. 7. 2013 předložil aktualizovaný finanční plán
společnosti Klatovské teplárny a.s. na roky 2013 a 2014. Aktualizace finančního
plánu zahrne i úkoly dané společnosti na jednání valné hromady dne 16.4.2013.
2. Rada města rozhodla uskutečnit jednání ve věci strategického plánu rozvoje
společnosti Klatovká teplárna a.s. v září t.r. Přípravu jednání zajistí místostarosta
Ing. Václav Chroust ve spolupráci s předsedou představenstva Klatovské teplárny
a.s. Ing. Martinem Křížem.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
p. M. Sekyrka
Bod č. 28012
Rada města uložila ORM ve spolupráci s Klatovskou teplárnou a.s. připravit výběrové
řízení na kotle v čp. 208 a předložit výsledek VŘ na jednání RM dne 2.7.2013.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová
Bod č. 281/12
Rada města doporučila ZM schválit výkupy pozemků ve veřejném zájmu pro stavbu
poldru za cenu 25 Kč/m2 a navrhuje uzavřít Smlouvy o smlouvách budoucích na směny
a výkupy pozemků s vlastníky, kteří na schválené podmínky přistoupili
a uložila ORM předložit ZM inforamaci o požadavcích všech majitelů dotčených
pozemků.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 282/12
1. Rada města rozodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozshu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na akci „Rekonstrukce vytápění
MŠ Luby“ odesláním výzvy 3 zájemům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
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2. Rada města rohodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je nejnižší nabídková cen.
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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 6. 2013 od 9.30 hodin jejího
zasedání v kancelásři vedoucí ORM č. dv. 29, budova radnice, 4. patro.
5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Danuše Auermüllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Mgr. Jitka Luňáčková
Věr Kvardová
a uložila jejím členům (náhraníkům) zúčastnit se dne 27 .6. 2013 od 9.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č.. dv. 29.
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 2.7.2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod 283/12
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce
„Opravy místních komunikací po povodních“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, výzvou k podání nabídky
třem vybraným zájemcům.
2. Rada města schválila text Výzvy k podání nabídky.
3. Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
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4. Rada města jmenovala hodnotící komisi ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Ivan Baroch
Bc. Martin Kříž
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Daniela Pleskotová
František Kocfelda

Náhradníci
Ing. Jiří Dio
Aleš Buriánek
Petr Fiala
Ing. Petra Bouřilová
Eva Slabá
Bc. Luboš Broukal

5. Rada města uložila ORM předložit Zprávu hodnotící komise s návrhem na výběr
nejvhodnější nabídky Radě města dne 20. 8. 2013.
Zodpovídá: pí D. Pleskotová
p. F. Kocfelda
Bod č. 284/12
Rada města doporučila zastupitelstvu města schávlit rozpočtové opatření č. 3/2013
a vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise z 13.6.2013.
Rada města projednala Dodatek č. 7 ke Smlouvě o hypotečním úvěru č. 0378/02/2038
a rozhodla refixovat úrokovou sazbu na dobu 5-ti let, tj. na úrokové období od 24.6.2013
do 24.6.2018 ve výši úrokové sazby 2,27% p.a.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. Chalupová
Bod č. 285/12
Rada města doporučila ZM schválit ve svém rozpočtovém opatření částku na realizaci akce
„Podpora rozvoje cykloturistiky – odpočivadla na cyklostezkách v okolí Klatov“ ve výši
174 200 Kč a doporučila ZM schválit přijetí dotace od PK ve výši 80 000,- Kč.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 286/12
Rada města doporučila ZM:
1. schválit přijetí dotace ve výši 10 000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Vybavení
internetového koutku v IC“
2. schválit dotaci ve výši 50 000 Kč od Plzeňskéh kraje na projekt „Restaurování
Božích muk na Hůrce v Klatovech“
Finanční spoluúčast města Klatovy je 17 850 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 287/12
Rada města vzala na vědomí zprávu místostarosty města p. Ing. Chrousta o dalším postupu
v rámci obnovy zeleně v Mercandinových sadech.
Bod č. 288/12
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění schválila:
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jiřím Šebestou, Hnačov 35
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(nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního sortimentu
- občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 201.
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Helenou Lagronovou, Mixova
238, Příbram (nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního sortimentu
- občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č.202.
Dohoda o užívání veřejného prostranství uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ottou Kovaříkem, Adamov 153
(nájemce).
Předmět dohody: užívání veřejného prostranství k stánkovému prodeji ostatního sortimentu
- občerstvení během Klatovské pouti 12.7. - 14.7.2013, poř. č. 203.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a vlastníky
bytových jednotek v domě čp. 494 a 495/III, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a
vymezení ochranného pásma vedení včetně práva přístupu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2012 do 31.12.2019, poř. č. 204.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a TELEFÓNICA Czech Republic, a.s., Praha,
zastoupenou ing. Václavem Rozhoněm (dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury - plastové
chráničce - „T-Mobile lokální Klatovy, I. trasa OK“, poř. č. 205.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a TELEFÓNICA Czech Republic, a.s., Praha,
zastoupenou ing. Václavem Rozhoněm (dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury - plastové
chráničce - „T-Mobile lokální Klatovy, II. trasa OK“, poř. č. 206.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a TELEFÓNICA Czech Republic, a.s., Praha,
zastoupenou ing. Václavem Rozhoněm (dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury - plastové
chráničce - „011_2011_Pkr_Klatovy_ZZS_SUS_IntegrSŠ-OK“, poř. č. 207.
Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na dodávku kolového nakladače pro COH Klatovy uzavřený
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel)
a TERRAMET, spol. s r.o., Čestlice, zastoupenou Jiřím Máchou (dodavatel).
Změna: změna účtu dodavatele, poř. č. 208.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a VKUS, výrobním oděvním družstvem Klatovy,
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zastoupeným ing. Jitkou Lukášovou (kupující).
Předmět smlouvy: movité věci ve výši 364.101,- Kč, poř. č. 209.
Smlouva o nájmu nemovitostí (č. smlouvy 12/2013) uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným, Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a VKUS, výrobním oděvním družstvem Klatovy, zastoupeným
ing. Jitkou Lukášovou (nájemce).
Předmět nájmu: budova čp. 831, budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 1425/3, parc. č. st.
1425/6, 1425/3, 1425/11, parc. č. 2478/1, 2478/6, 2480/7 v k.ú. Klatovy.
Účel nájmu: oděvní výroba.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, poř. č. 210.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Podpora činnosti informačních center na
území Plzeňského kraje v roce 2013“ uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným
Jiřím Stručkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: účelová finanční dotace na projekt „Vybavení internetového koutku“ ve
výši 10 000,- Kč, poř. č. 211.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným Jiřím Stručkem
(poskytovatel).
Předmět smlouvy: účelová finanční dotace na projekt „Restaurování božích muk na Hůrce v
Klatovech“ ve výši 50 000,- Kč, poř. č. 212.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Střediskem služeb školám,
Plzeň, zastoupeným ředitelem ing. Tomášem Vláškem (nájemce).
Předmět nájmu: stp.č. 3831 a část pp.č. 3212/4 v k.ú. Klatovy.
Změna: čl. I - změna výměry - z nájemní smlouvy se vyjímá stp.č. 3831 (původní výměra
729 m2, nová 210 m2), poř. č. 213.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Kypta - Stavoservis s.r.o., Zruč - Senec, zastoupenou
jednatelem Vratislavem Kyptou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Revitalizace MŠ Máchova“, poř. č.
214.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Kypta - Stavoservis s.r.o., Zruč - Senec, zastoupenou
jednatelem Vratislavem Kyptou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Snížení energetické náročnosti
objektu azylového domu a sociální ubytovny Klatovy“, poř. č. 215.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Karlem Kučerou, Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zhotovení dokumentace pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy a
8

novostavba zastřešení hlediště v areálu letního kina v Klatovech“, poř. č. 216.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a EUROVIA Silba, a.s., Plzeň, zastoupenou Eduardem
Hoškem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Lesní cesta Točník - Štěpánovice“,
poř. č. 217.
Nájemní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Palmer Capital Central European Properties, a.s.,
Praha 8, zastoupenou MEI Property Services s.r.o. (nájemce).
Předmět nájmu: stp.č. 300 a část pp.č. 4073 v k.ú. Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, poř. č. 218.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a RNDr. MČ, Kal (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: část pp.č. 1195/2 k.ú. Kal u Klatov.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, poř. č. 219.
Dodatek ke smlouvě o financování projektu v rámci programu přeshraniční splupráce Cíl 3
ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-20013 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Euroregion Šumava – jihozápadních Čechy,
zastoupené Ing. Františkem Vlčkem, předsdou sdružení.
Předmět smlouvy prodloužení doby realizace projektu Obnova turistických cílů – Boží
muka a vyhlídka u sv. Martina.
Smlouva se uzavírá do 31.12.2013, poř. č. 220.
Bod č. 289/12
1. Rada města vzala na vědomí stanovisko MMR a FŘ k otázce uplatnění dotačních
podmínek v domě 691-3/IV a 132/V a uložila v tomto smyslu informovat nájemce.
2.

Rada města nesouhlasí s vyhotovením dodatku k nájemní smlouvě o možnosti prodeje
bytů v domech 691-3/IV a 132/V a uložila SNK informovat v tomto smyslu nájemce.

3.

Rada města projednal návrhy na snížení nájemného z bytů a přijala tyto závěry:
a/ zamítla návrh na snížení nájemného z důvodu – předem složené finanční prostředky,
b/ schválila slevu z nájemného z bytů ve výši 5% u bytů v pátem a vyšším nadzemním
podlaží bez výtahu,
c/ zamítla návrh na snížení nájemného z důvodu hluku z restaurace a náměstí,
d/ nájemné se u níže uvedených žadatelů strarobních důchodů, kteří dovršili 70 let
a nemají vlastní příjem stanoví takto:
NM 3 783,- Kč pokud doloží čestným prohlášení, že nemá jiný příjem,
VK 3 553,- Kč pokud doloží čestným prohlášení, že nemá jiný příjem,
MV 3874,- Kč pokud doloží čestným prohlášení, že nemá jiný příjem,
DŠ 2 286,- Kč pokud doloží čestným prohlášení, že nemá jiný příjem,
RM 3 792,- Kč za podmnínky, že je poživatelem invalidního důchodu
a doloží
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čestným prohlášením, že nemá jiný příjem.
U žadatelů JL, VV a MT se žádost o snížení zamítá.
Pravidlo je takové, že žadatel je poživatelem starobního důchodu, dovrší 70 let
a nemá jiný příjem, nebo je poživatelem invalidního důchodu a nemá jiný příjem.
V takovém případě se nově vypočtený nájem sníží o 50% rozdílu mezi dosavadní
výši a nově vypočtenou výší.
e/ nájemné se z důvodu zdravotního stavu (přiznaný ID nebo příspěvek na péči II.
nebo III. stupně) stanoví u nájemců – žadatelů: BV, Václavská, NP, Koldinova,
BV, Wolkerova, BM, Pod Hůrkou, BV, Suvorovova na Kč 46,45/m2.
U žadatele ČH, Masarykova se žádost o snížení zamítá.
f/ projednala nájemci předložený návrh na snížení nájemného s důvodů technického
stavu domů čp. 691, 692 a 693/III a rozhodla snížit nájemné o 15% do doby než
bude provedeno zateplení domů,
g/ posoudila předložený návrh na snížení nájemného v domě 132/V a neshledala
technický stav za důvod pro snížení nájemného, uložila SNK zabývat se
požadavky na opravy bytů a domu,
h/ posoudila návrhy na snížení nájemného z důvodu technického stavu bytu podané
nájemci VV, VK, LJ, všechny bytem
Prusíkova 484/III, PF a Z, Pod Hůrkou,
KD a J, Zahradní, KK a I, Vrbova, D J, Šmeralova a tyto návrhy zamítla,
i/ rozhodla vyhovět návrhu na snížení nájemného z bytu podaného M H, nám. Míru a
z důvodu hlučnosti strojovny přiznává slevu na nájemném ve výši 15%.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 290/12
Rada města nedoporučila ZM schválit vzdání se předkupního práva k bytové jednotce
č. 84/1, Procházkova 84/V a z důvodu úpadku žadatele – manželů T a MB – nepožadovat
uhradit rozdíl dle kupní smlouvy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č 291/2
1. Rada města navrhuje vypsat výběrové řízení na provoz KD s náledujícími kriterii:
a/ cena nájmu s tím, že minimální nabídka je 30 000 Kč/ měs.
b/ nabídka modelu spolupráce za dodržení minimálně těchto požadavků
- způsob spolupráce a koordinace činností obou subjektů,
- přednostní zajištění občerstvení pro akce MěKS,
- zákaz konkurence tak, že přednost budou míst akce MěKS,
- možnost objednávky vlastního občerstvení na akci, pro niž si prostory pronajme
třetí subjekt,
- zajištění pořádku a úklidu po akcích, na nichž nájemce bude zajišťovat
občerstvení,
- zákaz podnájmu bez předchozího písemného souhlasu MěKS,
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- návrh podílení se nájemce na opravách, údržbě příp. investicích do pronajatých
prostor,
- doba nájmu 5 roků,
- sance pro případ neplnění závazku.
Vítěz výběrového řízení zahájí činnost v návaznosti na ukončení stávající nájemní smlouvy.
2. Rada města uložila místostarostovi JUDr. J. Štanclovi předložit kritéria do ZM.
Zodpovídá: p.. JUDr. Štancl
Bod č. 292/12
Rada města schválila čerpání finančních prostředků ve výši 550 000,- Kč z investičního
fondu MěÚSS Klatovy na nákup kuchyňského zařízení pro Domov pro seniory Újezdec
a nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Klatovy.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 293/12
Rada města vzala na vědomí program zastupitelstva města konaného dne 25.6.2013.
Bod č. 294/12
Rada města ukončila výběrové řízení a nevybrala vhodného kanditáta na ředitle/ku MěKS
a rozhodla:
1. vypsat nové výběrového řízení,
2. do nástupu nového ředitele pověřila řízením MěKS p. Karla Kotěšovce. Toto
pověření zahrnuje všechna oprávnění statutárního orgánu.
Zodpovídá: p. JUDr. Štancl

JUDr. Jiří Štancl
místostrosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 13
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. 7. 2013
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. 295/13
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 296/13
1.
Rada města nedoporučuje ZM schválit výkup pozemků do majetku města:
- poz. č. 2460/2 dle PK o výměře 3 718 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Ing. VŘ,
Klatovy
- poz. č. 2475 + 2471 dle PK o výměře 16 398 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví
AD, Klatovy za kupní cenu: dle požadavků vlastnic pozemků 40 Kč/m2, celkem
804 640 Kč.
2.

Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 704/17 v k. ú. Točník – o výměře cca
20 m2 za cenu 10 Kč/m2/rok + inflace na dobu neurčitou VZ, Točník , 339 01
Klatovy.

3.

Rada města nesouhlasí s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:
„Klatovy, Airweb, K Zaječímu vrchu – optický kabel“ v obecních pozemcích pp. č.
3197/94, 3197/118, 3199/3, 3238/38, 3680/1, 3199/51, 3234/28, 3234/30, 3680/5,
3200/12, 3232/9, 3232/7, 3232/6, 3232/1, 3232/4, 3232/3, 3238/11, 3234/3, 3234/4,
3234/10, 3234/5, 3234/6, 3234/7, 3234/11 v k.ú. Klatovy dle předložené situace
s podmínkami hospodářského odboru.

4. a/ Rada města souhlasí s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:
„Klatovy, Airweb, U Retexu – optický kabel“ v obecních pozemcích pp.č. 1447/1 a
3939 v k.ú. Klatovy dle předložené situace, s podmínkami hospodářského odboru a
s podmínkou časovosti,
b/ Rada města souhlasí s provedením výkopů za účelem rekonstrukce optické sítě na
obecních pozemcích pp.č. 1465/1, 1465/2, 3939, 1447/1 a 1452/3 v k.ú. Klatovy a
s vydáním výkopového povolení dle předložené situace, vše s podmínkami
hospodářského odboru a TSMK.
c/ Rada města doporučuje ZM schválit dar 2 ks mikrotrubiček uložených v rámci akce:
„Klatovy, Airweb, U Retexu – optický kabel“ v pozemcích pp.č. 1465/1, 1465/2,
3939, 1447/1, 1452/3 (obecní pozemky) a pp.č. 3935/1 (pozemek SŽDC Praha)
v k.ú. Klatovy do majetku města od společnosti Airweb spol. r.o. Praha.
5.

Rada města souhlasí s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:
„Klatovy, Airweb, K Letišti – optický kabel“ v obecních pozemcích pp.č. 3405/11 a
2448/5 v k.ú. Klatovy dle předložené situace dle podmínek hospodářského odboru ze
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dne 31. 5. 2013 s podmínkou.

6.

Rada města souhlasí se změnou části trasy na uložení optického kabelu v pp.č. 1410/1
v k.ú. Klatovy v rámci akce: „Klatovy, Airweb, Cibulkova – optický kabel“ dle
předložené situace a s osazením pilířku u čp.811/III. s podmínkou předchozího
uzavření Dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací, týkajícího se daru
chráničky v nové trase.

7.

Rada města souhlasí s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:
„Klatovy optický kabel– „RVDSL3C_P_E02_KT_KLTV170“ - ulice Domažlická,
U Plynárny, Voříškova, Čechova, Tolstého, Macharova, Máchova“ v obecních
pozemcích pp.č. 3939, 3516/1, 3516/7 a 362/35 v k.ú. Klatovy dle předložené situace
s podmínkami hospodářského odboru ze dne 29. 5. 2013, zejména s podmínkou
provedení protlaku pro přechod Voříškovy ulice (nikoliv otevřeného výkopu).

8.

Rada města nesouhlasí s realizací akce: „Stavba samoobslužné mycí linky“ parc.
č. 4220, 3454/6, 4000/13 v k.ú. Klatovy“, s uložením přípojky dešťové kanalizace do
pp.č. 4219/1 – ul. V Nuzných, s uložením plynové přípojky do pp.č. 4000/11 v k.ú.
Klatovy v chodníku v Domažlické ulici a s udělením výjimky z Pravidel RM k zásahu
do chráněné komunikace na pp.č. 4219/1 a 4000/11 v k.ú. Klatovy.

9.

Rada města souhlasí s přístavbou garáží k objektu ZZSPK Klatovy čp. 790/II. na
obecních pozemcích pp.č. 2050/1, 2050/6 a 2050/7 v k.ú. Klatovy dle předloženého
investičního záměru a s vyhotovením projektové dokumentace pro územní řízení na
stavbu.

10. Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene pro účely umístění kanalizační
přípojky v pp.č. 3403/10 v k.ú. Klatovy mezi městem Klatovy jako povinným
z věcného břemene a Římskokatolickou farností Klatovy, Jirsíkova 9, Klatovy I. jako
oprávněným z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši
200 Kč/bm sítě + DPH v platné výši.
11. a/ Rada města souhlasí s uložením vodovodní přípojky pro objekt KOMKA kominictví
s.r.o.Klatovy do pozemku ve svém vlastnictví – pp.č. 3952 v k.ú. Klatovy v souladu
s podmínkami OŽP MěÚ Klatovy a dle předložené situace ze dne 2. 7. 2013 tj.
přímým napojením na stávající vodovodní řad v Masarykově ulici,
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění
k zásahu do „chráněné komunikace“ – chodníku v Masarykově ulici na pp.č. 3952
v k.ú. Klatovy pro uložení vodovodní přípojky pro objekt společnosti Komka
kominictví s.r.o. Klatovy, s podmínkami hospodářského odboru MěÚ. Vlastní
realizace akce bude časově koordinována s pokládkou elektro přípojky pro firmu
Komka kominictví s.r.o.
12. Rada města rozhodla:
a/ o výjimce z Pravidel P1/2011 pro povolování výkopů v platném znění
a souhlasí s realizací akce „Klatovy, Masarykova, pč. 1168/13-kNN“ na pozemku
pp.č. 3952 – chráněná komunikace - chodník v Masarykově ulici,
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b/ o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s..
v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – umístění, přístup k zařízení
z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN – v pp. č. 3952 ve
vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 3 bm za jednorázovou úhradu ve výši
1 000 Kč + DPH v platné výši. Vlastní realizace akce bude časově koordinována
s pokládkou vodovodní přípojky pro firmu Komka kominictví s.r.o.
13.

Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy AIRWEB, spol.
s r.o. Praha v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – umístění,
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav chráničky pro umístění
optického sdělovacího vedení pro následující akce:
a/ Klatovy, Airweb, Plánická-optický kabel
pp.č. 3405/23, 3405/24, 3780/2, 3792/94 dle KN ve vlastnictví města Klatovy
v rozsahu cca 129 bm chráničky za jednorázovou úhradu ve výši cca 25 800 Kč +
DPH v platné výši,
b/ Klatovy, Airweb, Palackého - optický kabel
pp.č. 97/16, 97/49, 3626/1, stp.č. 121/1, 121/4 dle KN ve vlastnictví města
Klatovy v rozsahu cca 45 bm chráničky a 1 ks kabelové komory za jednorázovou
úhradu ve výši cca 9 500 Kč + DPH v platné výši,
c/ Klatovy, Airweb, Plzeňská-u nemocnice, optický kabel
pp.č. 2445/3, 2445/4, 2446/5, 2446/6, 2446/7, 2446/8, 3405/6, 3405/7, 3405/11,
3405/49, 3405/52, 3405/53, 3405/57, 3405/67, 3582/1, 3582/22, 3584/1, 3966 dle
KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 495 bm chráničky za
jednorázovou úhradu ve výši cca 99 000 Kč + DPH v platné výši.

14.

Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČD Telematika
a.s. v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy – umístění, přístup k
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav 1 ks HDPE chráničky – v pp.č.
898/58, 898/3, 898/60, 3407/11, 3407/3, 3408/3, 3408/1, 3996/6, 3996/8, 3996/9,
3996/7, 4073, 4044, 338/1, 4072, 3996/10 dle KN a mostní konstrukce ev. č. 08 dle
pasportu mostů – most v ul. Nádražní u pošty ve vlastnictví Města Klatovy
v rozsahu cca 306 bm HDPE chrániček za jednorázovou úhradu ve výši cca 61 200
Kč + DPH v platné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
bude uzavřena po doručení podepsané budoucí smlouvy darovací pro chráničku pro
potřeby města.

15.

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o zřízení věcného břemene vedení
plynového zařízení v pozemcích pp. č. 107/9, 258/2, 740/60, 740/83, 716/2, 735/3 ,
202/2, 547/3, 547/4, 719/1, 271/46, 275/1, 691/35, 263/2, 661, 665, 271/40, 547/2,
565/1, 662, 263/3, 263/22, 264/3, 271/1, 547/5, 565/2, 691/43, 667, 691/51, 691/60,
691/62, 691/63, 691/64, 716/4, 252, 213/6, 246, 263/24, 271/32, 691/32, 691/36,
263/25, 663, 691/46, 28/6, 545/5, 545/17, 672, 691/48, 691/53, 716/3, 253, 84/3,
565/5, 707/1, 719/2, 710/1, 3/1, 3/2, 3/14, 20/9, 24, 28/1, 78/3, 83/1, 84/2, 85/1,
139/13, 141/6, 141/11, 141/12, 141/15, 207/3, 264/2, 271/31, 545/8, 545/16, 565/6,
671/4, 691/28, 706/1, 706/3, 706/4, 706/7, 708/2, 714/2, 719/3, 735/1, 735/2, 756,
758, 2338, stp. č. 20/1, 93, 95 v k.ú. Točník a pozemcích pp. pp. č. 146/1, 146/13,
141/2, st.p.č. 34/2, 43, PK 268, PK 172/2, JPK 764, PK 172/1, PK 189-d1, st.p.č.
34/1, 106/16, 140/3, 146/3, PK 142, PK 169, PK 171, PK 196, PK 172/3, PK 190,
192, JPK 763, PK 260, PK 262, 30/2, 66/13, 66/23, 106/10, 146/7, 253/2, 264/1,
267, 272/1, 273/1, 273/6, 273/7, 273/11 v k. ú. Otín za celkovou cenu cca 904 570
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Kč se soukromými vlastníky a institucemi dotčenými věcným břemenem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 297/13
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 k SoD č. ORM 14/2013/Kč, uzavřené s firmou
STAFIKO stav s.r.o. Domažlice na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Tolstého
Klatovy – II. etapa“ – dodatek se týká rozšíření předmětu plnění o práce spojené s výměnou
vodovodního potrubí pro pavilon tělesné výchovy a navýšení ceny díla o 70 706 Kč vč.
DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 298/13
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/12/2013/Bo,
týkající se změna termínu realizace stavby „Oprava krovu a obnova střešního pláště čp.
139/I, Krameriova ul., Klatovy“, nově sjednaný termín je od 15. 7. 2013 do 15. 9. 2013.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. ORM/12/2013/Bo.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 299/13
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Průkazy energetické náročnosti budov v roce 2013
pro město Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ENPROSPOL s.r.o.,
středisko Děčín, Resslova 357/9, 405 02 Děčín, IČ 28725450.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 186 500 Kč bez DPH,
225 665 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 300/13
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Rekonstrukce vytápění – MŠ Luby“. Rada
města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka firmy TOPI Klatovy, spol. s.r.o. Aretinova 65/IV, 339 01
Klatovy, IČ: 45355762.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo za cenu 805 439 Kč bez DPH,
974 581 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 301/13
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona na akci „Výměna kotlů v objektu čp. 208/I, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy THERMOLUFT KT s.r.o., Franty
Šumavského 867, 339 01 Klatovy, IČ 29109990.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 730 000 Kč bez DPH,
883 300 Kč vč. DPH.
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 302/13
1. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Stavební montáže spol. s r.o.,
Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ: 45356815 z účasti v zadávacím řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Stavební úpravy –
ubytovna č.p. 743/III, Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v
zadávacích podmínkách. Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – firmy Šimáček stavby, spol. s r.o., Točník
106, 339 01 Klatovy, IČ: 25220560 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. „Stavební úpravy – ubytovna
č.p. 743/III, Klatovy“ 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 na akci „Stavební úpravy – ubytovna č.p. 743/III,
Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy PRIMA akciová společnost,
Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743.
4. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 15 083 786,10 Kč bez
DPH, 18 251 381,20 Kč včetně DPH.
5. Rada města rozhodla o uzavření smlouvy na koordinátora BOZP na stavbu „Stavební
úpravy – ubytovna č.p. 743/III, Klatovy s p. Petrem Kourou, DiS., Plzeň za cenu
82 000 Kč a uložila ORM zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 303/13
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Stavební úpravy Divadelní č.p. 148/I,
Klatovy – oprava stropní konstrukce - I. etapa“.
2.

Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ALDAST, spol. s r.o., ul. 5. května 149,
IČ: 45023140.

3.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 446 859,20 Kč bez
DPH, 540 699,70 Kč vč. DPH.

4.

Rada města rozhodla o uzavření smlouvy na koordinátora BOZP na stavbu „Stavební
úpravy Divadelní č.p. 148/I . oprava stropní konstrukce – I. etapa
s p. Petrem Kourou, DiS., Plzeň za cenu 14 900 Kč a uložila odboru rozvoje města
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zajistit uzavření smlouvy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 304/13
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Dopravní hřiště MŠ Národních
mučedníků“. 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.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 852 038 Kč bez DPH,
1 030 965,98 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 305/13
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Bezručova ul. rekonstrukce
vodovodu a stoky A-5, II. etapa“. 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 1 397 689 Kč bez DPH,
1 691 204 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 306/13
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Štěpánovice, směr Sekrýt – rekonstrukce
vodovodu, I. etapa“.
2.

Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy, IČ 25232100.

3.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 361 950 Kč bez DPH,
437 960 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 307/13
1. Rada města vzala na vědomí zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na projekt „Boží muka
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a vyhlídka u sv. Martina, lesopark Hůrka, Klatovy“ formou písemné výzvy
5 vybraným uchazečům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 20. 8. 2013 zprávu ORM s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 308/13
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Stavební úpravy technologie
SCZT Klatovy Podhůrčí – I. etapa“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední
desce města Klatov a na profilu zadavatele.
2.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky,
který je nejnižší nabídková cena.

3.

Rada města schválila text kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Pavel Vlček
Eva Slabá

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 8. 2013 (předběžně) od 09.00
hodin jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
5.

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Ivan Baroch
Mgr. Jaromír Veselý
Ing. Jaromír Kalivoda
Aleš Buriánek
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Eva Slabá
Petr Šobr
Milan Sekyrka

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 8. 2013 od 09.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29
6.

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

6. Rada města uložila ORM předložit RM dne 3. 9. 2013 (případně 17. 9. 2013) zprávu
hodnotící komise s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
7

Bod č. 309/13
Rada města schválila účast města Klatovy v projektu „Finanční podpora výstavby
a rozšiřování metropolitních síti v Plzeňském kraji 2013“.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 310/13
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. M/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I,
Krameriova ul., Klatovy“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Alfastav spol. s r.o., Sobětice 46, zastoupenou
jednatelem ing. Ivanem Barochem (zhotovitel).
Změna: čl. 4 Doba plnění - původní termín 1.7. - 31. 8. 2013, nový termín 15.7. - 16. 9.
2013 - poř. č. 221.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (klient) a Petrem Kourou, Dobrovského 1551/19, Plzeň (koordinátor BOZP).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP - stavební úpravy - ubytovna čp. 743/III, Klatovy“.
Zahájení činností: 16. 8. 2013, ukončení činností: 15. 7. 2014 - poř. č. 222.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (klient) a Petrem Kourou, Dobrovského 1551/19, Plzeň (koordinátor BOZP).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP - stavební úpravy - Divadelní čp. 148/I, Klatovy oprava stropní konstrukce - I. etapa“.
Zahájení činností: 8. 7. 2013, ukončení činností: 10. 9. 2014 - poř. č. 223.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Drahoslavem
Kourou, Vrhaveč 99 (zhotovitel).
Předmět smlouvy: „Zateplení objektu MŠ Luby a MŠ Studentská Klatovy“- poř. č. 224.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Adestik s.r.o.,
Vrhaveč 99, zastoupenou ing. Drahoslavem Kourou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: „Revitalizace MŠ Máchova 668, Klatovy“- poř. č. 225.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a spoluvlastníky splaškové kanalizace a ČOV v obci
Čínov (dárci).
Předmět smlouvy: dar spoluvlastnických podílů - stp.č. 53, pp.č. 351/3 a stavba technického
vybavení na stp.č. 53 v k.ú. Slavošovice a splaškovou kanalizaci se všemi součástmi – poř.
č. 226.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a JH projekt s.r.o., Klatovy, zastoupenou ing. Jaroslavem
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Havlíkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci
„Klatovy optická síť - 3. etapa“ - poř. č. 227.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 115/2012 na zpracování hospodářských osnov pro
zařizovací obvod Klatovy - Kašperské Hory 2 uzavřený mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a LHProjekt a.s., Brno,
zastoupenou ing. Alešem Sekaninou (zhotovitel).
Změna: č. 4 - Cenová ujednání - bod 1 (změna DPH) - poř. 228.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřený mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí
povinný) a Římskokatolickou farností Klatovy, zastoupenou farářem P. Jaroslavem Hůllem
(budoucí oprávněný).
Změna: čl. 1 až 3 - poř. č. 229.
Směnná smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a Antonínem Haisem, Dukelská 43, Domažlice.
Předmět smlouvy: pp.č. 3197/84 do vlastnictví p. H; pp.č. 4242/327, 4242/329
a 3197/196 do vlastnictví města Klatovy - vše v k.ú. Klatovy.
Směna pozemků je provedena s finančním doplatkem v celkové výši 12 600 Kč, který
uhradí město Klatovy – poř. č. 230.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a MVDr. JH, Nad Mlýnským potokem, Praha Dubeč a MVDr. DO, Bližanovy (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 4241/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 231.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a manž. P a LS, Nuderova, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 208/3725 z celku stp.č. 2490 v k.ú. Klatovy – poř. č. 232.
Smlouva o výpůjčce a úpravě pozemků uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a STAFIN a.s., Plzeň, zastoupenou
Ing. Josefem Novým (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3939 a 3537/2 v k.ú. Klatovy - akce „Atrium park Hůrka I. etapa a II. etapa“- poř. č. 233.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný)
a Klatovskými realitami s.r.o., Praha (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: čp. 719, Klatovy III, stp.č. 2472 v k.ú. Klatovy - umístění nového
horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a vymezení ochranného pásma vedení
včetně práva přístupu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 – poř. č. 234.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p. (povinný).
Předmět smlouvy: parc. č. 3700/2, 3700/19, 3700/20 v k.ú. Klatovy - akce „Rekonstrukce
technologie SCZT - jižní větev - Klatovy - II. etapa“. Věcné břemeno - umístění a
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provozování horkovodu na částech předmětných pozemků.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 – poř. č. 235.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.,
odštěpný závod Plzeň (zhotovitel).
Předmět smlouvy: stavební práce „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby“ – poř. č. 236.
Změna: č. 4.2. - Doba plnění.
Smlouva č. 11/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a
Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. (žadatel).
Předmět smlouvy: pokládka vodovodní přípojky pro nadzemní hydrant - pp.č. 370/21 k.ú.
Tajanov u Tupadel.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok - poř. č. 237.
Smlouva č. 12/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a
STAFIN a.s. (žadatel).
Předmět smlouvy: pokládka vodovodní přípojky k bytovému domu - pp.č. 1465/1, 1465/2,
3939 v k.ú. Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 238.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Telefónica Czech Republic, a.s.,
zastoupenou SUPTel a.s., Plzeň (oprávněný).
Předmět smlouvy: pokládka 2 ks ochranných trubek HDPE optického kabelu - pp.č 316/1,
338/1, 3408/1 a 3449 v k.ú. Klatovy. Věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a oprav
podzemního komunikačního vedení.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 239.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o.,
Praha (oprávněný).
Předmět smlouvy: uložení 1 ks plastové chráničky, 1 kabelová komora - p.č. 97/1, 97/49,
3626/1, stp.č. 121/1, 121/4 v k.ú. Klatovy - akce „Klatovy, Airweb, Palackého - optický
kabel“- poř. č. 240.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o.,
Praha (oprávněný).
Předmět smlouvy: uložení 1 ks plastové chráničky - p.č. 3405/23, 3405/24, 3780/2, 3792/94
v k.ú. Klatovy - akce „Klatovy, Airweb, Plánická - optický kabel“- poř. č. 241.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s r.o.,
Praha (oprávněný).
Předmět smlouvy: uložení 1 ks plastové chráničky - Plzeňská ulice, Klatovy - akce
„Klatovy, Airweb, Plzeňská - u nemocnice - optický kabel“- poř. č. 242.
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Smlouva č. 13/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník)
a KOMKA kominictví s.r.o. (žadatel).
Předmět smlouvy: pokládka vodovodní přípojky k stp.č. 1168/13, pp.č. 3952 v k.ú. Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 243.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupený JH projekt, s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: uložení zemního kabelu NN - pp.č. 3952 - chodník v ul. Masarykova,
Klatovy“- poř. č. 244.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a TOPI Klatovy, spol. s r.o., zastoupenou Václavem
Ryšavým (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Rekonstrukce vytápění MŠ Luby“poř. č. 245.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný
závod Plzeň (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Zateplení MŠ Studentská a MŠ
Luby“- poř. č. 246.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ALDAST, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem
Jiřím Podskalským (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Stavební úpravy Divadelní čp. 148/I,
Klatovy - oprava stropní konstrukce - I. etapa“- poř. č. 247.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a PRIMA, a.s. (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Stavební úpravy - ubytovna čp.
743/III, Klatovy“- poř. č. 248.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ENPROSPOL s.r.o. (zhotovitel).
Předmět smlouvy: vypracování „Průkazů energetické náročnosti budov v roce 2013 pro
město Klatovy“- poř. č. 249.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ALDAST, spol. s r.o., zastoupenou jednatelem
Jiřím Podskalským (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Zatraktivnění krytého plaveckého
bazénu Klatovy“- poř. č. 250.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s.
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(zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Štěpánovice, směr Sekrýt rekonstrukce vodovodu, I. etapa“- poř. č. 251.
Smlouva o dílo uzavřená 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 „Dopravní hřiště MŠ Národních
mučedníků“- poř. č. 252.
Smlouva o dílo uzavřená 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, Bezručova ul. – rekonstrukce
rekonstrukce vodovodu a stoky A-5, II. etapa- poř. č. 253.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a STAFIKO stav s.r.o. zastoupená jednatelem Milanem
Bílým.
Změna: 5. Cena díla – 5.1., 5.2. - poř. č. 254.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné ze dne 15. 5. 2007 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 1. 9. 2011 uzavřená mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ing. JP, bytem Palackého, Klatovy a LP, bytem Na Bělidle ,
Klatovy.
Změna: čl. l a čl. 2. – poř. č. 255.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ČD Telematika a.s. zastoupená
Ing. Mikulášem Labským ředitelem úseku Telekomunikační služby.
Předmět smlouvy: Optické připojení lokality 339 01 Klatovy, Dragounská 200 – poř. č.
256.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a THERMOLUFT KT s.r.o. zastoupená Františkem Kopačkou
ve věcech smluvních a Miloslavem Horákem ve věcech technických,
Účel smlouvy: úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě – poř. č. 257.
Bod č. 311/13
Rada města schválila nájemní smlouvu s Technickými službami města Klatov s účinností
od 1. 7. 2013.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 312/13
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
24. 6. 2013 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ mimořádné dotace:
1. Okresní rada Asociace škol. Sportovních klubů Klatovy – žádost o dotaci na úhradu
nájmů sportovišť – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč,
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2. Sportovně střelecký klub Klatovy – žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč,
3. SK Volejbal Klatovy - žádost o dotaci na cestovní náklady minivolejbalistů – rada
města doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč,
4. SK Volejbal Klatovy žádost o dotaci na pokrytí nákladů I. ligy juniorek – rada
města doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč,
5. Policejní sportovní klub Klatovy žádost o dotaci na pokrytí nákladů na dopravu pro
V. Vlčkovou – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč,
6. Městské kulturní středisko – žádost o dotaci na Mistrovství Evropy – rada měst
doporučila ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč.
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty JUDr. Štancl postupovat ve smyslu výše
uvedeného usnesení.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 313/13
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ,
konané dne 17. 6. 2013.
Bod č. 314/13
Rada města projednala zápis č. 6/13 z jednání bytové komise ze dne 19. 6. 2013 a přijala
následujíc závěry:
k bodu 2.1. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
Vaňkova s p. VŠ a pí. DŠ na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.2. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy,
Vídeňská s MUDr. JP a Bc. NP na dobu určitou od 1. 7. 2013 do
30. 6.2 014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.3. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy,
Plánická s pí. LH na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,
k bodu 2.4. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy,
Plzeňská s p. SJ st. na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,
k bodu 2.5. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy,
Plzeňská s pí. SJ na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,
k bodu 2.6. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy,
Hálkova s p. JŘ na dobu určitou od 14. 7. 2013 do 13. 7. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,
k bodu 2.7. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Hálkova s p. VF a pí. DF na dobu
určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.8. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy,
Koldinova s pí. ZV a p. ZJ na
dobu určitou od 24. 8. 2013
2
do 23. 8. 2014, nájemné 70,- Kč/m ,
k bodu 2.9. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
Koldinova s p. VJ a pí. JV na dobu určitou od 15. 8. 2013 do 14. 1. 2014,
nájemné 63,- Kč/m2,
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k bodu 2.10 - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Plánická s pí. LŠ na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 1. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,,
k bodu 2.11. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy,
Vrbova s pí. RN a p. MN na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013,
nájemné 70,- Kč/m2, pod podmínkou uhrazení veškerého dlužného
nájemného a poplatku z prodlení do 31. 7. 2013,
k bodu 2.12. - RM vzala na vědomí ukončení nájmu bytu s pí. LK, byt č. 24 na adrese
Klatovy, Plánická,
k bodu 2.13 - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Gorkého s p. MJ a pí. JM na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013,
nájemné 38,27 Kč/m2,
k bodu 3.1. - RM schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací buňce č. 32,
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Zahradní s p. MM, ubytovaným na
adrese Zahradní, Klatovy. Smlouva od
22. 7. 2013 do 22. 7. 2014,
2
poplatek za ubytování 46,- Kč/m ,
k bodu 3.2. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, kat. A, 1+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Suvorovova s p. IP, ubytovanou
Zahradní, Klatovy, nájemné 70,- Kč/m2.
Smlouva od 22. 7. 2013
do 22. 7. 2014,
k bodu 3.3. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 207, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. MH, bytem
Masarykova, Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2. Smlouva od 22. 7. 2013 na
dobu neurčitou,
k bodu 3.4. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.401, kat. A, 0+1 s lodžií
a s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. KČ, bytem Vídeňská,
Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva od 22. 7. 2013 na dobu neurčitou,
k bodu 3.5. - RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A, 2+KK
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova s p. AK, bytem Divadelní,
Klatovy nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva
od 22. 7. 2013
na dobu
neurčitou,
k bodu 4.1. - RM souhlasila s přenecháním části bytu č. 6, Klatovy, Pražská do
podnájmu p. TF, p. VL a pí. MN, na dobu určitou od 1. 7. 2013
do 30. 6. 2014,
k bodu 4.2. - RM souhlasila s přenecháním části bytu č. 14, Klatovy, Plánická do
podnájmu pí. HZ a p. PV, na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014,
k bodu 5.1. - RM uložila SNK vyzvat pí MN p. KN, bytem Vaňkova byt č. 10, k jednání
ve věci splátkového kalendáře dle diskuse,
k bodu 6.1. - RM schválila prominutí úroku z prodlení plynoucí paní MT z dluhu na
nájemném v bytě č. 5 v Divadelní ve výši1 307,- Kč,
k bodu 6.2. - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Pražská s p. PH a pí. MK na dobu určitou 1 rok, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 6.3. - RM zamítla žádost p. BP a p. RP o uzavření nájemní smlouvy k bytům
v domě č.p.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 315/13
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory konané dne 24. 6. 2013
a přijala tyto závěry:
1. vzala na vědomí prodloužení nájemní smlouvy s Českou spořitelnou a.s. o dalších
5 let v nebytovém prostoru Hálkova 134, Klatovy V, tj. do 28. 2. 2019,
2. schválila rozšíření nájemní smlouvy s Junákem v Hálkově ulici 134, Klatovy V
o přilehlé prostory k uskladnění pro táborové vybavení bez navýšení nájemného,
3. vzala na vědomí ukončení nájmu galerie ŠIWA, nám. Míru 63/I a ukládá SNK
nabídnout nájem prostoru žadatelům ze seznamu.
Bod č. 316/13
Rada města projednala žádost společnosti AIRWEB, spol. s.r.o., a souhlasila s pronájmem
prostor na budově vodárny v Soběticích za účelem zřízení vykrývacího vysílače pro přenos
dat.
Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 317/13
Rada města projednal žádost Pošumavského auto moto klubu v AČR a schválila poskytnutí
finančního příspěvku ze Zlatého fondu ve výši 850 000,- Kč na rok 2014 a 850 000,- Kč na
rok 2015.
Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 318/13
Rada města projednala žádost Klubu českých turistů Klatovy a schválila poskytnutí
finančního příspěvku ze Zlatého fondu ve výši 30 000,- Kč.
Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 319/13
Rada města projednala nabídku společnosti MDZZ-Šumavan s.r.o. Mariánské Lázně ve
věci prodeje nemovitosti čp. 46 Tyršova ul, Klatovy včetně příslušných pozemků a rozhodla
tuto nabídku vzhledem k ceně neakceptovat.
Rada města uložila starostovi města v tomto smyslu informovat zástupce společnosti.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 320/13
Rada města projednala žádost společnosti RENGL, s.r.o. ve věci správy a provozování
plakátovacích ploch a rozhodla tuto žádost řešit po ukončené výběrovém řízení na
ředitele/ku Městského kulturního střediska Klatovy.
Rada města uložila panu místostarostovi v tomto smyslu informovat společnost RENGL,
s. r. o.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 321/13
Rada města projednala žádost Šachklubu Klatovy o prominutí nájmu za užívání prostor KD
Klatovy za účelem pořádání Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu konaný dne 14. – 15. 9.
2013 a rozhodla o úhradě sníženého nájemného ve výši 10 000,- Kč.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

15

Bod č. 322/13
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 14
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. 7. 2013
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. 323/14
1. Rada města rozhodla o přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle
zákona na akci „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“ firmě Professional
Building, s.r.o., Alej Svobody 884/56, 323 00 Plzeň, IČ: 27965031.
2. Rada města uložila starostovi města uzavřít s vybranou firmou smlouvu o dílo za cenu
9 101 557,- Kč bez DPH, 11 012 883,97 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 324/14
RM schválila přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje na opravu vozidla Tatra 148 CAS
ve výši 350 000,- Kč.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 325/14
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 17. 5. 2007 ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 15. 8. 2011 uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a JP, bytem Klatovy, 339 01 (prodávající).
Změna: čl. 1 název akce: nahrazuje se novým názvem „Sobětice – propojovací komunikace
sil. I/22 Sobětice – Lažánky“ - poř,. č. 258
Smlouva o výpůjčce a souhlas s úpravou pozemku uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ing. MH, bytem Hradiště , 335
44 Hradiště.
Předmět smlouvy: bezúplatné užívání části pozemků p.č. 55/47, 55/48, 40/7 v k.ú. Sobětice
u Klatov.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2020 – poř. č. 259.
Smlouva o budoucí smlouvě směnné, uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ÚSOVSKO a.s. Klopina 33, IČ 60793015,
zastoupené předsedou představenstva Ing. JM.
Předmět smlouvy: směna pozemku č. 55/52 a část p. č. 55/26 o výměře 3 145 m2 k.ú.
Sobětice za pozemky č. 55/54, 55/26, o výměře 3 145 m2 k.ú. Sobětice a PK č. 300 v k.ú.
Střeziměř. – poř. č. 260.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Professional Building, s.r.o. alej Svobody 881/56,
323 00 Plzeň, zastoupená jednatelem PK.
Změna: čl. l - doba plnění – poř. č. 261
Dodatek č. l ke Smlouvě o výpůjčce pozemku ze dne 4. 1. 2011 uzavřená mezi městem
Klatovy zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ZS, bytem Purkyňova,
Klatov II.
Změna: čl. III. – poř. č. 262.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku ze dne 4. 1. 2011 uzavřená mezi městem
Klatovy zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a MVDr. VB a Mgr. VB,
bytem Koperníkova, Klatovy II.
Změna: čl. III – poř. č. 263.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku ze dne 4. 1. 2011 uzavřená mezi městem
Klatovy zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, zastoupená technickým náměstkem Ing. JF.
Změna: čl. III – poř. č. 264.
Jednání rady města bylo přerušeno a o dalších bodech jednala rada města dne 16. 7. 2013.
Bod č. 326/14
Rada města rozhodla o vyřízení námitek, podaných firmou SMP CZ, a.s. proti Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Zatraktivnění krytého plaveckého bazénu Klatovy“ tak, že námitkám v plném rozsahu
nevyhovuje.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

2

USNESENÍ č. 15
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 26. 7. 2013
Bod č. 327/15
1. Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo
režim zákona na akci „Výměna kotlů v objektu čp. 208/I – Klatovy“ firmě
SYSTHERM s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň, IČ: 64830454.
2. Rada města uložila starostovi města uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu
1 000 000,- Kč bez DPH, 1 210 000,- Kč včetně DPH.
3. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. l ke kupní smlouvě ORM/29/2013/VI na
dodávku „Výměna kotlů v objektu čp. 208/I – Klatovy“ týkající se změny termínu
realizace (dodávky) akce do 30. 9. 2013.
4. Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou dodatek č. l ke kupní smlouvě
ORM/29/2013/VI.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 328/15
1. Rada města rozhodla o přidělení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle
zákona na akci „Snížení energetické náročnosti objektu azylového domu a sociální
ubytovny Klatovy“ firmě STAFIS-KT s.r.o., Pačejov, IČ: 25219090.
2. Rada města uložila starostovi města uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu
2 694 178,- Kč bez DPH, 3 259 955,- Kč včetně DPH.
3. Rada města schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Klatovy zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a firmou STAFIS-KT s.r.o.,
Pačejov, zastoupenou jednatelem Ing. Liborem Smolíkem (zhotovitel) v předloženém
znění.
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Snížení energetické náročnosti
objektu azylového domu a sociální ubytovny Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 329/15
Rada města souhlasila s realizací akce: „Prodloužení NTL plynovodu a přípojka plynu – ul.
Nuderova“ v pp. č. 2770/4 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami
hospodářského odboru.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 16
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 8. 2013
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. 330/16
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 331/16
1. Rada města neschválila pronájem části pp.č. 198/1 v k.ú. Klatovy, o výměře cca 30 m2 za
cenu 4 373 Kč/kus/rok + DPH v platné výši + inflace na dobu určitou do 31.12.2015
p. FR, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
2. Rada města uložila TSMK provést nátěr plechové zdi na části pp. č. 198/1 přes Plzeňskou
ulici.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 332/16
Rada města rozhodla:
a/ o výpovědi z nájmu obecních pozemků pp.č. 15/1 a 15/2 v k.ú. Věckovice u Janovic nad
Úhlavou k 30. 9. 2013.
b/ o uzavření nových nájemních smluv dle podmínek města Klatovy, tj. za cenu
7 Kč/m2/rok + inflace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 333/16
Rada města schválila vestavbu a přístavbu garáží k objektu ZZSPK Klatovy .- 790/II na
obecních pozemcích stp.č. 4293, pp.č. 2050/1, pp.č. 2050/6, 2050/7 a 2050/20 v k.ú.
Klatovy dle nově předloženého investičního záměru a s vyhotovením projektové
dokumentace na stavbu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 334/16
Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM Klatov č. P1/2011 v platném znění
k zásahu do „chráněné komunikace“ – pp.č. 3527/1 v k.ú. Klatovy chodníku v Macharově
ulici u domu čp. 299/III za účelem zřízení vjezdu k tomuto domu, s podmínkami
hospodářského odboru.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 335/16
Rada města souhlasila s předloženou dokumentací na stavbu: „Klatovy, Neumannova ulice
II. část – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“ v obecních pozemcích pp.č. 2758/1 a
č. 2760/64 v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 336/16
Rada města schválila připojení nemovitosti pp.č. 163/13 na obecní komunikaci pp.č. 262/4
přes pp.č. 262/13 v k.ú. Sobětice.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 337/16
Rada města schválila provedení výkopových prací ve stp. č. 66 a stp. č. 76 v k.ú. Klatovy
spojených s výměnou parovodu dle předložené situace za podmínek TSMK – správcem
městské zeleně.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 338/16
Rada města schválila vyplacení zálohy p. LT, Sobětice, při podpisu Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní ve výši 20% z kupní ceny pro účely výstavby protipovodňového opatření –
suchého poldru na Mochtínském potoce.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 339/16
Rada města vzala na vědomí informaci o projektech, připravených k podání žádosti o dotaci
z OPŽP a uložila ORM a OŽP zajistit:
a/ podání žádostí v termínu do 30. 8. 2013 k projektům:
- Revitalizace Mercandinových sadů Klatov – I. etapa
- Zateplení ZŠ Tolstého
- Zateplení MŠ U Pošty
- Revitalizace rybníka Sobětice
a předložit RM dne 3.9.2013 informaci o financování projektů s podporou OPŽP,
b/ podání žádosti k projektu Poldr Luby v termínu do 18.10.2013 s tím, že v předstihu bude
RM předloženo ke schválení financování projektu s podporou OPŽP.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 340/16
1. Rada města vzala na vědomí záměr vybudování Centra Clatovia v západním křídle
objektu 59/I, Klatovy a uložila starostovi města a ORM zajistit podání žádosti o dotaci
k uvedenému projektu do Programu přeshraniční spolupráce cíl 3 – ČR – Svobodný stát
Bavorsko v termínu do 2.9.2013.
2. Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu centrum Clatovia pouze v případě
zajištění spolufinancování realizace z Programu přeshraniční spolupráce cíl 3 – ČR –
Svobodný stát Bavorsko.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 341/16
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. formou jednacího řízení bez uveřejnění
„Opravy místních komunikací po povodních“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy EUROVIA Silba, a.s. IČ: 64830551.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 842 162,38 Kč bez DPH,
1 019 016,48 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
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Bod č. 342/16
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Boží muka a vyhlídka u sv. Martina,
lesopark Hůrka, Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje
města a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy KORAMEX,
a.s., Pražská 268, 342 01 Sušice, IČ: 00117366
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 268 349,00 Kč bez DPH,
324 702,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 343/16
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Oprava povrchu MK Nuderovy ulice v
Klatovech“.
Rada města se ztotožnila s doporučením odboru rozvoje města a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74,
326 00 Plzeň, IČ: 64830551.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 481 213,18 Kč bez DPH,
582 267,95 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 344/16
Výběrové řízení na ředitele/ku Městského kulturního střediska Klatovy bylo po vyslechnutí
všech uchazečů přerušeno do dalšího zasedání RM konané dne 3. 9. 2013.
Bod č. 345/16
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 1. 7. 2013.
Bod č. 346/16
Rada města vzala na vědomí zprávu o pomníku klatovských rodáků z I. světové války
a uložila místostarostovi JUDr. J. Štanclovi prověřit možnosti spolufinancování pomníku
z různých zdrojů a předložit věc RM ke konečnému rozhodnutí do 30.11.2013.
Zodpovídá: p. JUDr. Štancl
Bod č. 347/16
Rada města Klatov v souladu s ust. § 238 odst. 2 zákona č. 513/1991, Obchodního
zákoníku:
a/ ruší zmocnění k zastupování města Klatov ve Stavebním a nájemním družstvu 60 b.j.
Klatovy pro pí Věru Šedivcovou, udělené 4.1.2011 URM č. 9/1 v plném rozsahu,
b/ uděluje plnou moc pí Renatě Hrebeňové, pracovnici odboru vnitřních věcí MěÚ
Klatovy, jednat jménem města Klatovy v orgánech družstva – členské schůzi
a představenstvu družstva Stavební a nájemní družstvo 60 b.j. Klatovy.
Zodpovídá: p. M. Šafařík
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Bod č. 348/16
Rada města doporučila ZM schválit:
a/ přijetí dotace ve výši 10 000,- Kč od Plzeňského kraje na projekt „Poznáním
k toleranci“,
b/ přijetí dotace ve výši 10 000,- Kč od Plzeňského kraje na projekt „Žijeme spolu“.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 349/16
Rada města schválila zvýšení osobních příplatků pro ředitele MŠ a ZŠ od 1.9.2013 dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 350/16
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 14282013 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem,
zastoupeným Jiřím Stručkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 10 000 Kč určené na úhradu
ostatních neinvestičních výdajů projektu „Žijeme spolu“ Základní školy Klatovy, Čapkova
ul. 126 – poř. č. 265.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 14332013 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem,
zastoupeným Jiřím Stručkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 10 000 Kč určené na úhradu
ostatních neinvestičních výdajů projektu „Poznáním k toleranci“ Masarykovy základní
školy Klatovy – poř. č. 266.
Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (provozovatel).
Předmět smlouvy: „Újezdec, ČOV, město Klatovy - přeložka NN“.
Předběžný odhad celkových nákladů přeložky činí 79 734,- Kč bez DPH – poř. č. 267.
Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pravoslavnou církevní obcí
v Klatovech, zastoupenou Mgr. Olegem Makhnevem (vypůjčitel).
Změna: čl. II - Účel výpůjčky - termíny bezúplatného užívání NP pro bohoslužby.
čl. IV - Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 27.9.2015 – poř. č. 268.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ing. Jiřím Stýblem, restaurátorem nábytku, Příkopy
100/II, Sušice.
Změna: čl. II, bod 1) dokončení díla nejpozději do 30.11.2013 – poř. č. 269.
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemcích vlastníka uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
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pozemku) a Zdravotnickou záchrannou službou PK, příspěvkovou organizací, zastoupenou
ředitelem MUDr. Romanem Svitákem (stavebník).
Předmět smlouvy: přístavba a vestavba garáží k objektu VS ZZS PK Klatovy“ – poř. č. 270.
Nájemní smlouva č. 1333/2013-SML uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Povodím Vltavy, státním podnikem,
zastoupeným ing. Miloněm Kučerou (pronajímatel).
Předmět smlouvy: část p.č. 3700/2 v k.ú. Klatovy - realizace opevnění levého břehu
Drnového potoka v Mercandiniho sadech – poř. č. 271.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a LIDL Česká republika v.o.s, Praha (prodávající).
Předmět smlouvy: úprava komunikace a chodníku podél ul. V Řekách, k.ú. Klatovy – poř.
č. 272.
Směnná smlouva č. SM 2/13/33100/Pt uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným
ing. Zdeňkem Kuťákem.
Předmět smlouvy: směna pozemků vzniklých při stavebních úpravách silnice I/22
v Puškinově ulici a silnice I/27 v ul. 5. května v Klatovech – poř. č. 273.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a ČD - Telematika, a.s.,
Praha, zastoupenou ing. Mikulášem Labským (budoucí dárce).
Předmět smlouvy: budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury
- plastové chráničky z materiálu HDPE včetně příslušenství (Dragounská 200, Klatovy) –
poř. č. 274.
Kupní smlouva č. 36/950/13 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Státním statkem Jeneč, státním podnikem
v likvidaci, zastoupeným likvidátorem podniku JUDr. Viktorem Bedrnou (prodávající).
Předmět smlouvy: p.č. 987/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 275.
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a Klubem českých turistů odbor Klatovy, zastoupeným předsedkyní
Janou Laníkovou.
Předmět smlouvy: spolupráce při turistickém pochodu „Klatovský karafiát“, který se
uskuteční v letech 2014 a 2015 – poř. č. 276.
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a Pošumavským auto moto klubem Klatovy v AČR, zastoupeným
předsedou Jiřím Valentou.
Předmět smlouvy: spolupráce při projektech „49. a 50. ročník Rallye Šumava Klatovy“ a
„23. a 24. ročník Historic Vltava Rallye“, které se uskuteční v letech 2014 a 2015 – poř. č.
277.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a KORAMEX a.s., Sušice, zastoupenou ing. Petrem
Makrlíkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Boží muka a vyhlídka u sv. Martina,
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lesopark Hůrka, Klatovy“ – poř. č. 278.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a ing. MH, Kasejovice (darující).
Předmět smlouvy: stavby veřejného charakteru vybudované v rámci akce „Výstavba
inženýrských sítí a komunikací Sobětice - Luby, lokalita Švejcký vrch - I. etapa“ – poř. č.
279.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a JP, Klatovy
(budoucí povinná).
Předmět smlouvy: vedení kabelu veřejného osvětlení včetně vymezení ochranného pásma
vedení na pozemku pp.č. 3004/11 v k.ú. Klatovy – poř. č. 280.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a IP a ing.
VP, Chlumec nad Cidlinou (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: vedení vodovodu na pozemních p.č. 93 dle KN a p.č. 93 dle PK
v
k.ú. Střeziměř - právo přístupu k zatíženým nemovitostem – poř. č. 281.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
ing. Zdeňkem Fürbacherem (oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 879/5 a 879/32 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování distribuční
soustavy „Klatovy, Mánesova - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 4 800,- Kč + DPH v platné výši – poř. č. 282.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 1927/3 a 1972/6 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování distribuční
soustavy „Klatovy, Jateční 673 - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 30 900,- Kč + DPH v platné výši – poř. č. 283.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
firmou ProjektEL s.r.o., Klatovy (oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 3405/6, 3966 a 3405/5 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování
distribuční soustavy „Klatovy, Hřbitovní - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 28 600,- Kč + DPH v platné výši poř. č. 284.
Smlouva č. 14/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a STAFIN a.s., Plzeň, zastoupenou ing. Romanem Panuškou (žadatel).
Předmět smlouvy: uložení inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví
města Klatovy - pp.č. 1465/1, 1465/2, 3939 v k.ú. Klatovy - Čechova ulice.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 285.
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Smlouva č. 15/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a PS, Klatovy (žadatel).
Předmět smlouvy: uložení inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví
města Klatovy - pp.č. 184/14 a 184/45 v k.ú. Štěpánovice u Klatov.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 286.
Smlouva č. 16/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy, zastoupenou ing. Pavlem Křivohlavým,
Ph.D. (žadatel).
Předmět smlouvy: uložení inženýrských sítí nebo jiného vedení do pozemků ve vlastnictví
města Klatovy - stp.č. 66 a 76 v k.ú. Klatovy - Plzeňská ul.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 287.
Bod č. 351/16
Rada města v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje ZM provést volbu přísedících
Okresního soudu v Klatovech na jednání ZM dne 10. 9. 2013 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá: p. M. Šafařík
Bod č. 352/16
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací.
Bod č. 353/16
Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek č. 84/5
v domě čp. 84/V, Procházkova ul. Klatovy, č. 381/4 v domě čp 381/III, Masarykova ul.,
Klatovy a č. 293/5 v domě čp. 293/II, Masarykova ul., Klatovy a doporučila ZM prodej
těchto jednotek schválit.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 354/16
Rada města vzala na vědomí dopis advokátní kanceláře JUDr. Karla Baumruka ve věci
přiznání slevy z nájemného žadatelů domu čp. 692 a 693 Suvorovova ul. Klatovy.
Bod č. 355/16
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci opuštěného majetku ze
dne 14. 6. 2013.
Bod č. 356/16
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
19. 8. 2013 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ - žádosti o mimořádné dotace:
a/ Diakonie ČCE – žádost o dotaci na úhradu péče o 9 osob s mentálním postižením
v Klatovech – rada města se bude touto žádostí opětovně zabývat po vyjádření MěÚSS
Klatovy,
b/ Auto Terš RACING TEAM Klatovy – žádost o dotaci na pořádání závodů (reprezentace
města) – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
c/ Centrum španělské kultury a vzdělávání – žádost o dotaci na pořádání Dnů španělské
kultury v Klatovech – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč.
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Rada města uložila kanceláři místostarosty JUDr. Štancla postupovat dle závěrů rady města.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 357/16
Rada města projednala žádost o dotaci pí EŠ, bytem Chodov na opravu automobilu a
poskytnutí dotace neschválila.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 358/16
Rada města projednala žádost Triatlon klubu Klatovy o poskytnutí slevy z nájmu podia při
akci cyklomaraton – Author Král Šumavy – ROAD 2013 a poskytnutí slevy neschválila.
Zodpovídá: p. Mgr. Salvetr
Bod č. 359/16
Rada města schválila použití prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ
Klatovy, Čapkova ul. 126 ve výši 110 000,- Kč na rekonstrukci sprch ve sportovní hale
Čapkova ul. 136.
Bod č. 360/16
Rada města projednala žádost p. Josefa Černého ve věci odškodnění za vzniklou škodu na
motorce a příspěvek na opravu neschválila.
Zodpovídá: p. Mgr. Salvetr
Bod č. 361/16
Rada města vzala na vědomí dopis Mgr. Lukáše Kopeckého ve věci hrobu Václava Matěje
Krameria v Praze a uložila odboru školství, kultury a cestovního ruchu zabývat se touto
záležitostí.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 362/16
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 17
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 9. 2013
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. 363/17
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 364/17
Rada města projednala návrhy na majetkoprávní úkony a přijala k nim následující závěry:
1/ vzdání se vlastnického práva k pozemkům, k.ú. Klatovy – rada města nedoporučila ZM
schválit vzdání se vlastnického práva k obecním pozemkům v k.ú. Klatovy ve prospěch
ČR-Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 z důvodu nenaplnění
podmínek pro převod pozemků na město dle zákona č. 1721/991 Sb., formou
souhlasného prohlášení takto:
- pp.č. 1377/7, 1377/11 – zahrada u domu čp. 532/III. o výměře 948 m2
- pp.č. 1377/2, 1377/10 – zahrada u domu čp. 533/III. o výměře 729 m2
- pp.č. 1374/2, 1374/12 – zahrada u domu čp. 535/III. o výměře 647 m2
- id. ½ z celku pp.č. 1374/3, pp.č. 1374/11- zahrada u domu čp. 536/III. o výměře 647m2
- pp.č. 1372/7, 1372/12 – zahrada u domu čp. 537/III. o výměře 647 m2
- pp.č. 1372/6, 1372/11 – zahrada u domu čp. 538/III. o výměře 647 m2
- pp.č. 3776/13 – zahrada u domu čp. 375-376/IV. o výměře 850 m2
2/

vzdání se vlastnického práva k pozemkům ve prospěch města – rada města doporučila
ZM schválit přijetí pozemků do vlastnictví města Klatovy pp. č. 450/3 v k.ú. Klatovy
a pp. č. 1264 v k. ú. Kal od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3, formou souhlasného prohlášení,

3/

výkup pozemků k.ú. Klatovy – rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemků
do majetku města za smluvní kupní cenu ve výši 40 Kč/m2:
- poz. č. 2460/2 dle PK o výměře 3 718 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví Ing. VŘ,
Klatovy,
- poz. č. 2475 dle PK o výměře 5 241 m2 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví AD, Klatovy ,

4/

prodej pozemků k.ú. Klatovy – rada města doporučila ZM schválit prodej částí
obecních pozemků – pp.č. 177/1 a 181/7 (dle geometrického plánu č. 5766-1002-2013
o stp.č. 6511/2) o výměře 1 m2 spoluvlastníkům garáže – RSDr. ZP, Klatovy II, Mgr.
ZP, Klatovy II a Ing. MP, Klatovy II, každému ve výši id. 1/3 z celku, za kupní cenu
1 200 Kč/m2,

5/ prodej pozemku k.ú. Klatovy – rada města doporučila ZM schválit prodej obecního
pozemku č. 2758/11 o výměře 276 m2 v k.ú. Klatovy pí JK, Olšany, za kupní cenu 600
Kč/m2, tj. celkem 165 600 Kč,
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6/ prodej pozemků k.ú Drslavice – rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č.
277/3 o výměře 43 m2, v k.ú. Drslavice panu VS, Drslavice a AS, Drslavice, za cenu dle
znalec. posudku 19,37 Kč/m2 a nedoporučila schválit prodej pozemku p.č. 290/2 o
výměře 115 m2,
7/ technická vybavenost pro RD – stanovisko ke stavebnímu řízení, dar pozemků a staveb
veřejné infrastruktury do majetku města:
a/ rada města souhlasí s předloženou dokumentací pro stavební povolení na stavbu:
„Klatovy – Horažďovické předměstí TV pro rodinné domy IV. etapa“,
b/ rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod části pozemku č. 3197 dle PK
o výměře cca 4 400 m2 v k.ú, Klatovy, zastavěného stavbami veřejné infrastruktury
do majetku města od AH, Dukelská, Domažlice-Týnské předměstí, popř. jeho
právních nástupců,
c/ RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod staveb veřejné infrastruktury
vybudovaných v rámci akce: „Klatovy – Horažďovické předměstí TV pro rodinné
domy IV. etapa“ do města od investora KSK projekt, s.r.o, Dělená 957/1, Praha 5,
popř. jeho právních nástupců takto:
- kanalizační stoky A v Květné ulici DN 250 v délce 232 m v pozemku č. 3197 dle
PK v k.ú. Klatovy,
- kanalizační stoka A1 v souběžné ulici s plánovaným obchvatem DN 250 v délce
66 m v pozemku č. 3197 dle PK v k.ú. Klatovy,
- vodovodního řadu 2.1 v Květné ulici DN 80 v délce 258 bm v pozemku č. 3197
dle PK k.ú. Klatovy,
- vodovodního řadu 2.2 v souběžné ulici s plánovaných obchvatem DN 100 v délce
98 m vč. 1 nadzemního hydrantu a odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu
v pozemku č. 3197 v k.ú. Klatovy,
- dešťové zdrže o objemu 51 m3 v délce 45 bm v pozemcích pp.č. 3234/16 a 3234/2
v k.ú. Klatovy,
- veřejného osvětlení CYKY 4 x 10 v délce 440 bm vč. 12 lamp v pozemku č. 3197
dle PK v k.ú. Klatovy,
- komunikace, chodníků a vegetačních úprav na pozemku č. 3197 dle PK v k.ú.
Klatovy,
8/ Airweb, Plánické předměstí – optický kabel – stanovisko k územnímu řízení
a/ rada města souhlasí s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:
„Klatovy, Airweb – Plánické předměstí – optický kabel“ v obecních pozemcích pp.č.
3206/116, 3206/127, 3206/128, 3206/137, 3206/35, 3206/141, 3206/1, 3206/124,
3206/180, 3206/173, 3206/179, 3206/174, 3179/12, 3206/183, 3206/120, 3206/121
v k.ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze
dne 8. 7. 2013 a TSMK – správy městské zeleně,
b/ rada města doporučuje ZM schválit dar 2 ks mikrotrubiček a 2 ks optických vláken
uložených v rámci akce: „Klatovy, Airweb – Plánické předměstí – optický kabel“
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v obecních pozemcích pp.č. 3206/116, 3206/127, 3206/128, 3206/137, 3206/35,
3206/141, 3206/1, 3206/124, 3206/180, 3206/173, 3206/179, 3206/174, 3179/12,
3206/183, 3206/120, 3206/121 v k.ú. Klatovy do majetku města od společnosti
Airweb spol. s r.o. Praha
Stanovení podmínek města – dokončení do 31. 10. 2013, za nedodržení termínu
smluvní pokuta 5 000,- Kč/den,
9/ výkup nefunkčních plynovodů + revokace URM
a/ rada města doporučila ZM schválit výkup nefunkčního plynovodu do majetku města
od RWE GasNet s. v ppč.. 447/1 – vnitroblok ul. Tyršova v délce cca 60 bm za
zůstatkovou účetní hodnotu á 199 Kč/bm, tj. celkem cca 11 940 Kč,
b/ rada města revokovala své usnesení č. ze dne 11. 6. 2013, bod č. 258/11, bod 3. a bod
č. 260/11, bod 2. a nepožaduje předání nefunkčních plynovodů městu Klatovy pro
jejich využití pro rozšíření metropolitní sítě, přičemž:
- akce: „Klatovy, ul. Šmeralova, Maškova, Kličkova, K Vodojemu – stavební úpravy
NTL plynovodu a přípojek plynu“ v ulici Šmeralova ponechat nefunkční vedení
v celé délce z důvodu existence vzrostlé zeleně a kabelu veřejného osvětlení na
stávajícím plynovodu a v ulici Maškova (mezi křižovatkou s ul. Šmeralovou k domu
čp. 420/IV.) z důvodu existence kabelových vedení na stávajícím plynovodu,
- akce: „Klatovy, ul. Dr. Sedláka a Franty Šumavského – rekonstrukce STL a NTL
plynovodu a přípojek“: v ulici Dr. Sedláka souhlasí s ponecháním nefunkčního
plynovodu z důvodu nezasahování do povrchu a v ul. Dr. Sedláka nesouhlasí
s ponecháním nefunkčního plynovodu v chodnících a požaduje provést konečnou
úpravu povrchu chodníku v celé šíři dle podmínek hospodářského odboru,
10/ Střeziměř – Plán společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy – rada
města doporučila ZM schválit předkládaný Plán společných zařízení v k.ú. Střeziměř,
11/ Obnova katastrálního operátu pro k.ú. Klatovy – schválení místního a pomístního
názvosloví – rada města doporučila ZM schválit místní a pomístní názvosloví pro k.ú.
Klatovy dle předloženého návrhu,
12/ výpůjčka pozemku – rada města rozhodla o výpůjčce stavební parcel č. 228, č. 252/1,
č. 450, pozemkových parcel č. 757/1, č. 761/4, č. 761/6, č. 761/8, č. 761/10, č. 761/13,
č. 782/12, č. 782/17, č. 782/18 a část č. 774 v k. ú. Luby o celkové výměře 26 249 m2
TJ Start Luby, IČ 49207270 na dobu určitou 20 let (tj. do 10. 12. 2033), za údržbu,
13/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla 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 STL plynové přípojky pro akci „STL přípojka plynu PE 40, Klatovystp.č. 4344, Skala“– v pp. č. 3792/87, 3792/155, 3792/160 ve vlastnictví Města Klatovy
v rozsahu 10 bm za jednorázovou úhradu ve výši 2 000 Kč + DPH v platné výši,
14/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla 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,
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údržby a oprav NTL plynovodu pro akci „Klatovy, ul. Nuderova, prodloužení NTL
plynovodu a přípojka“– v pp. č. 2770/4 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca
22 bm za jednorázovou úhradu ve výši cca 4 400 Kč + DPH v platné výši,
15/ zřízení věcného břemene v prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení
věcných břemen ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích ve vlastnictví
Města Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. pro následující akce:
a/ k. ú. Drslavice u Tupadel – „Drslavice, rekonstrukce vedení k č.p. 22-NN“
pp.č. 436/5, 436/6 dle KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 36 bm
vzdušného vedení a umístění 1 ks sloupu za jednorázovou úhradu ve výši cca
7 700 Kč + DPH v platné výši,
b/ k.ú. Klatovy – „Klatovy, Hřbitovní ulice-2480/5, Bořánková, kNN“
pp.č. 2481/2, 3584/10 dle KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 116 bm
zemního kabelu za jednorázovou úhradu ve výši cca 23 200 Kč + DPH v platné
výši,
c/ k. ú. Luby – „Klatovy, Luby, p. 97/8, Turner-kNN
pp.č. 824/6 dle KN ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 3 bm zemního kabelu
NN za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH v platné výši,
16/ zřízení věcného břemene ve prospěch správce sítě – rada města rozhodla o zřízení
věcného břemene ve prospěch firmy Telefónica Czech Republic a.s. v pozemcích ve
vlastnictví Města Klatovy v k.ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav 1 ks chráničky HDPE 40 – v pp.č. 3516/1, 3939 dle KN
ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 45 bm HDPE chráničky za jednorázovou
úhradu ve výši cca 9 000 Kč + DPH v platné výši,
17/ vstup do chráněné komunikace – rada města rozhodla o výjimce z Pravidel P1/2011 pro
povolování výkopů v platném znění a souhlasí s realizací akce „Klatovy, AIRWEB,
Horažďovické předměstí – optický kabel, 1. etapa“ – připojení čp. 898/IV na pozemku
pp.č. 3672/8 – chráněná komunikace - chodník v Ječná ulici.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 365/17
1. Rada města vzala na vědomí informace o obdržení příslibu spolufinancování projektu
„Tvořivá zaHRAda k nadechnutí“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši
3 329 470 Kč a příslibem poskytnutí dotace z OPŽP v předpokládané výši 2 885 772 Kč
na realizaci akce.
2. Rada města vzala na vědomí informace o obdržení příslibu spolufinancování projektu
„Revitalizace rybníka U Parku“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši
8 898 623 Kč a příslibem poskytnutí dotace z OPŽP v předpokládané výši
5 636 190 Kč na realizaci akce.
3. Rada města vzala na vědomí informaci o spolufinancování projektu z OPŽP „Nákup
kontejnerů pro objemný odpad“, doporučila ZM schválit realizaci nákupu
v předpokládané výši 6 050 Kč a doporučila ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě
kupní a Smlouvu o výpůjčce k projektu v předloženém znění.
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4. Rada města vzala na vědomí informace o obdržení příslibu spolufinancování projektu
„Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci a svoz odpadu města Klatovy“
s celkovými předpokládanými náklady ve výši 6 774 790 Kč a příslibem poskytnutí
dotace z OPŽP v předpokládané výši 4 532 262 Kč na realizaci dodávky a doporučila
ZM schválit realizaci dodávky v roce 2013.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 366/17
Rada města doporučila ZM schválit:
a/ Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad k projektu
s názvem: Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum“
v předloženém znění.
b/ Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
k projektu s názvem: „Klatovy – vrty HV 11, HV 12 - Sobětice“ v předloženém znění.
c/ Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace od Plzeňského kraje k projektu s názvem:
„DUR – poldr na Mochtínském potoce“ v předloženém znění.
d/ Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace od Plzeňského kraje k projektu s názvem:
„PD Klatovy – Měchurova ul. Rekonstrukce kanalizace“ v předloženém znění.
e/ Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace od Plzeňského kraje k projektu s názvem:
„PD Vodojem Rozvoj II – dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení“
v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 367/17
1/ Rada města vzala na vědomí informace o projektech, ke kterým byly v termínu do
30. 8. 2013 podány žádosti o dotaci z OPŽP, konkr. Zateplení ZŠ Tolstého, Zateplení
MŠ U Pošty a Revitalizace rybníka Sobětice.
2/ Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti k projektům Revitalizace
Mercandinových sadů Klatovy – I. etapa a Poldr Luby v termínu do 18. 10. 2013 s tím,
že v předstihu bude RM předloženo ke schválení financování projektu s podporou OPŽP.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 368/17
Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Centrum Clatovia“ do rozpočtu města
pro roky 2013-2015 s předpokládanými výdaji ve výši cca 36 646 663 Kč (pro rok 2013 se
jedná o částku 350 000 Kč na přípravné práce) s podmínkou zajištění spolufinancování
realizace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – ČR – Svobodný stát Bavorsko.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 369/17
1/ Dodávka nádob na separovaný sběr
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a/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Dodávka nádob pro separovaný sběr“ v rámci projektu „Doplnění a zkvalitnění
systému pro separaci a svoz odpadu města Klatovy“ formou písemné výzvy
5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední
desce města Klatov a na profilu zadavatele.
b/

Rada města rozhodla, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je nejnižší nabídková cena.

c/

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

d/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 9. 2013 od 09.45 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

e/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Petr Fiala
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaroslav Nejdl
Aleš Buriánek
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Vladimír Král
Ing. Věra Rozsypalová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 9. 2013 od 10.00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29

f/

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

g/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 10 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

2/ Dodávka nákladního auta s hydraulickou rukou
a/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Dodávka nákladního auta s hydraulickou rukou pro manipulaci s nádobami na
separovaný sběr“ v rámci projektu „Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci
a svoz odpadu města Klatovy“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na profilu
zadavatele.
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b/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritérium pro zadání veřejné zakázky,
kterým je nejnižší nabídková cena.
c/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační a zadávací dokumentace dle přílohy.
d/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 9. 2013 od 10.00 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
e/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Petr Fiala
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaroslav Nejdl
Aleš Buriánek
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Vladimír Král
Ing. Věra Rozsypalová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 9. 2013 od 10.30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29
f/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
g/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 10 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 370/17
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Lipová alej v Otíně “ formou
písemné výzvy 3 zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na
úřední desce města Klatov.
2. Rada města rozhodla, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky,
je nejnižší nabídková cena.
3. Rada města schválila text výzvy, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
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Ing. Jana Michálková

Mgr. Pavlína Brandtová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 9. 2013 od 10.15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, budova radnice čp. 62, 4. patro, č.dv. 29.
5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Petr Fiala
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaroslav Nejdl
Aleš Buriánek
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jana Michálková
Mgr. Pavlína Brandtová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 9. 2013 od 11.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 10. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
8. Rada města uložila doplnit seznam oslovených firem o Šumavské zahrady, s.r.o. Janovice
nad Úhlavou a Zahrady Dvořák Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 371/17
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na akci „Oprava CAS 32 Tatra 148“
odesláním výzvy 4 zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním
na úřední desce města Klatov.
2. Rada města rozhodla, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Milan Jarošík
Ing. Petra Bouřilová
a ukládá jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 9. 2013 od 09.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, budova radnice, 4. patro.
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5. Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Petr Fiala
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaroslav Nejdl
Danuše Auerműllerová
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Milan Jarošík
Pavel Lajpold

Aleš Buriánek
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Jiří Vítovec

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 9. 2013 od 09.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
6. Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7. Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 10. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 372/17
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Zatraktivnění areálu letního kina
v Klatovech na kulturní centrum“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední
desce města Klatov a na profilu zadavatele.
2. Rada města rozhodla, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je
nejnižší nabídková cena.
3. Rada města schválila text kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 10. 2013 od 09.15 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
5. Rada města jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
JUDr. Jiří Štancl
Mgr. Vlastimil Zwiefelhofer
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Ing. Ivan Baroch
Ing. Martin Kříž
Ing. Jaroslav Nejdl
Danuše Auerműllerová
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Eva Slabá

Petr Fiala
Ing. Jiří Dio
Aleš Buriánek
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 10. 2013 od 09.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29
6. Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 10. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 373/17
1. Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení zadávacího řízení
nadlimitní veřejné zakázky na služby podle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., v platném
znění na akci „Realizace projektu energetických úspor metodou EPC v objektech města
Klatovy“.
2. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a doporučila zastupitelstvu
města, aby rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ENESA,
a.s., IČ:27382052.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 374/17
Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených
organizací za 1. pololetí 2013 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových
organizací tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1.
Zodpovídá: vedoucí odborů
ředitelé řízených organizací
Bod č. 375/17
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí rozpočtového opatření č. 4/2013.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 376/17
Rada města se seznámila s návrhem změny č. 17 ÚPN-SÚ Klatovy a doporučila ZM vydat
změnu č. 17 ÚPN-SÚ Klatovy.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
Bod č. 377/17
1. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit na základě návrhu výběrové komise
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení XL. kolo dle předložené zprávy v celkové
výši Kč 170 000,- Kč.
2. Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XL. kolo
půjček z Fondu rozvoje bydlení po schválení ZM.
3. Rada města uložila FO uzavřít s žadateli smlouvy o poskytnutí půjček po schválení ZM.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí M. Jakubcová
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Bod č. 378/17
Rada města uložila ORM a právničce podat žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (zkrácení vázací doby) u bytového domu
Plánická 125/V.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 379/17
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Smlouva o zřízení věcných břemen uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
zastoupenou ing. Josefem Felberem (povinný).
Předmět smlouvy: p.č. 3547/1 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování vodovodní přípojky
TLT DN 125 v délce 11,20 bm.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 10 000,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 288.
Smlouva o budoucí smlouvě směnné uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ML, Luby a VŠ, Klatovy.
Předmět smlouvy: pp.č. 737/1, 737/6, 876/36 v k.ú. Luby ve vlastnictví ML a VŠ za část
pozemku č. 32/11 v k.ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy.
Ke směně dojde pouze v případě realizace akce „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“ –
poř. č. 289.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a KH, Luby a DH, Luby (budoucí
prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 670, 736/4, 737/2, 737/4, 876/37 v k.ú. Luby.
K výkupu dojde pouze v případě realizace akce „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“ –
poř. č. 290.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a JM, Dobřany, PZ, Klatovy a Český
Real, a.s., Praha 1 (budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 641/1, 645/2, 645/3, 736/3, 737/3 v k.ú. Luby.
K výkupu dojde pouze v případě realizace akce „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“ –
poř. č. 291.
Smlouva o budoucí smlouvě směnné uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a VL, Čížová.
Předmět smlouvy: pp.č. 641/3, 641/6, 645/5 v k.ú. Luby ve vlastnictví VL za PK č. 2574
v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy.
Ke směně dojde pouze v případě realizace akce „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“poř. č. 292.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a Bc. JČ, Plzeň (budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: p.č. 647/1 v k.ú. Luby.
K výkupu dojde pouze v případě realizace akce „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“11

poř. č. 293.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a AN, Klatovy (budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 669 v k.ú. Luby.
K výkupu dojde pouze v případě realizace akce „Poldr na Mochtínském potoce - Luby“poř. č. 294.
Nájemní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a VZ, Točník (nájemce).
Předmět smlouvy: část pp.č. 704/17 v k.ú. Točník.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 296.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a TJ Start Luby (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: stp.č. 228, 252/1, 450; pp.č. 757/1, 761/4, 761/6, 761/8, 761/10, 761/13,
782/12, 782/17, 782/18, 774 v k.ú. Luby.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 20 let – poř. č. 297.
Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
zastoupeným ing. Zdeňkem Kuťákem (stavebník).
Předmět smlouvy: právo stavebníka provést stavbu - oprava povrchu silnice I/27 v průtahu
částí města Klatovy - Luby v celkové délce 1 107 m – poř. č. 298.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a EUROVIA Silba, a.s., Plzeň, zastoupenou Eduardem
Hoškem a Josefem Matouškem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Opravy místních komunikací po
povodních“- poř. č. 299.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a EUROVIA Silba, a.s., Plzeň, zastoupenou Eduardem
Hoškem a Josefem Matouškem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava povrchu MK Nuderova ulice
v Klatovech“- poř. č. 300.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a Telefónica
Czech Republic, a.s., zastoupenou EPLcond a.s. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 3516/1, 3939 v k.ú. Klatovy - umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě - věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a oprav –
poř. č. 301.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou INVEST TEL s.r.o. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 824/6 v k.ú. Luby - umístění zemního kabelu NN – poř. č. 302.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou Hrdlička spol. s r.o. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 2481/2, 3584/10 v k.ú. Klatovy - umístění zemního kabelu NN Hřbitovní ulice – poř. č. 303.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 436/5, 436/6 v k.ú. Drslavice u Tupadel - rekonstrukce vedení k čp.
22 – NN – poř. č. 304.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená 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 Františkem Skalou, Petrovice 87 (investor).
Předmět smlouvy: parc. č. 3792/155, 3792/160 v k.ú. Klatovy - věcného břemeno zřídit a
provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou – poř. č. 305.
Smlouva o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí č. 17/2013 uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a EPLcond a.s., Plzeň, zastoupenou JUDr. Srpovou (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3516/7, 362/35 v k.ú. Klatovy - ul. Tolstého a U Plynárny.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 306.
Smlouva o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí č. 18/2013 uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a GASSPO spol. s r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Bohumilem Němcem
(žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 217, 3407/8 v k.ú. Klatovy - ul. Bezručova.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 307.
Smlouva o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí č. 19/2013 uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a GASSPO spol. s r.o., Klatovy, zastoupenou jednatelem Bohumilem Němcem
(žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 2758/1, 2760/64 v k.ú. Klatovy - ul. Neumannova.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 308.
Bod č. 380/17
Rada města projednala zápis č. 7/13 z jednání bytové komise ze dne 21. 8. 2013
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 2.1
a/ prodloužení nájemní smlouvy – rada města schválila uzavření nájemní smlouvy
na adrese Klatovy, Plánická 836/IV na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015,
nájemné 70,- Kč/m
- k bytu č. 1 s pí. VH
- k bytu č. 2 s pí. ŠB a p. LB
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-

k bytu č. 5 s p. MK
k bytu č. 7 s p. VKV
k bytu č. 8 s p. MT
k bytu č. 9 s p. FŠ a pí. MŠ
k bytu č. 13 s p. JK
k bytu č. 17 s p. SO
k bytu č. 18 s p. MH
k bytu č. 19 s p. Ing. JT a pí. NT
k bytu č. 23 s pí. MZ

b/ RM schválila uzavření nájemní smlouvy:
- k bytu č. 3
na adrese Klatovy, Plánická na dobu určitou od 7. 9. 2013 do
6. 9. 2015 s pí. KD, nájemné 46,45 Kč/m2,
- k bytu č. 4
na adrese Klatovy, Plánická na dobu určitou od 14. 9. 2013 do 13. 9.
2015 s p. SJ, nájemné 46,45 Kč/m2,
- k bytu č. 14 na adrese Klatovy, Plánická na dobu určitou od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2015 s pí. SMap. SR, nájemné 46,45 Kč/m2,
k bodu 2.2 –

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Plánická
s pí. ŽR na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,

k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy,
Divadelní s pí. IF na dobu určitou od 10. 9. 2013 do 9. 9. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,
k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Pražská
s pí. TA na dobu určitou od 10. 9. 2013 do 9. 9. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Plánická
s pí. PKZ na dobu určitou od 10. 9. 2013 do 9. 9. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.6. -

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Šmeralova s p. PJ na dobu určitou od 10. 9. 2013 do 9. 9. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,

k bodu 2.7. - vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 4 na adrese Klatovy, Za Beránkem
s MUDr. JŠ a MUDr. HŠ,
k bodu 2.8. - vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 8 na adrese Klatovy, Koldinova
s pí. AS,
k bodu 3.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A, 1+2
s příslušenstvím, Klatovy, Náměstí Míru, s p. AP, Akátová, Klatovy, na
dobu určitou s platností od 13. 9. 2013 do 12. 9. 2014, nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 3.2. - uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy,
Pražská, rada města odložila na příští zasedání RM,
k bodu 3.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 211, kat. A, 0+1
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s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. MK, bytem
Hořákov, Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva
od 13. 9. 2013 na dobu neurčitou,
k bodu 3.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 411, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. JK, Koryčany, nájemné
46,45 Kč/m2, smlouva od 13. 9. 2013 na dobu neurčitou,
k bodu 3.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 605, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy,
Podhůrecká s p. AK, bytem
Suvorovova, Klatovy nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva od 13. 9. 2013 na dobu
neurčitou,
k bodu 3.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 702, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. JB, bytem Lhovice,
Švihov nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva od 13. 9. 2013 na dobu neurčitou,
k bodu 3.7. - schválila ukončení nájmu bytu č. 3 na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí. MK
a schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí. MK, bytem
Podhůrecká, Klatovy nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva od 13. 9. 2013 na dobu
neurčitou,
k bodu 4.1. - souhlasí s přenecháním části bytu č. 6, Klatovy, Plánická do podnájmu pí.
AV a p. MJ, na dobu určitou od 24. 8. 2013 do 23. 8. 2014,
k bodu 5.1. -

rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného
pí. M Na p. KN, bytem Klatovy, Vaňkova, byt č. 10,

k bodu 6.1. - vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 22 na adrese Klatovy, Niederleho
na p. JB,
k bodu 7.1. - doporučila ZM schválit využití předkupního práva na bytovou jednotku
č. 8/760, Za Beránkem, dědictví po p. KW.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 381/17
Rada města doporučila ZM změnit dosavadní OZV č. 1/2013 dle předložené přílohy.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 382/17
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy podle § 34a, odst. 3 zák.
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, užití znaku, který bude použit na propagační
materiál u příležitosti Svatováclavské jízdy konané dne 28. 9. 2013.
Zodpovídá: p. J. Tománek
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Bod č. 383/17
Rada města schválila přijetí věcného daru – nábytku v celkové hodnotě 124 003 Kč od
firmy MARTEK MEDICAL a.s. Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, a to pro potřeby
klientů z Centra denních služeb, Podhůrecká 815, Klatovy III.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 384/17
Rada města schválila vyplacení příspěvku ve výši 5 000,- Kč Městu Hartmanice na ve
Zhůří budovaný Kříž Smíření a uložila kanceláři místostarosty uzavřít s Městem
Hartmanice smlouvu o dotaci.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 383/17
Rada města ukončila výběrové řízení na ředitele/ku Městského kulturního střediska
Klatovy. Do funkce ředitelky jmenovala pí Ing. Věru Schmidovou.
Bod č. 384/17
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 18
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 9. 2013
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. 385/18
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 386/18
1/ Airweb, Akátová – Lipová – optický kabel – stanovisko k územnímu řízení
Rada města tento úkon odložila do vyřešení koordinace akcí pro r. 2014.
2/ Telefónica – Optická přípojka kontejneru mobilní sítě Pod Hůrkou
a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu:
„Optická přípojka kontejneru mobilní sítě Pod Hůrkou“ v obecních pozemcích pp.č.
1386/5, 1383/19, 1386/2, 1383/20, 1381/28, 1381/6 a 1381/2 v k.ú. Klatovy dle
předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 29. 8. 2013 a
s podmínkou uložení další chráničky pro město. Termín ukončení akce: 31. 10. 2013,
v případě nedodržení termínu bude uložena sankce.
b/ Rada města doporučila ZM schválit dar chráničky HDPE o průměru 40 mm uložené
v rámci akce: „Optická přípojka kontejneru mobilní sítě Pod Hůrkou“ v obecních
pozemcích pp.č. 1386/5, 1383/19, 1386/2, 1383/20, 1381/28, 1381/6 a 1381/2 v k.ú.
Klatovy do majetku města od společnosti Telefónica Czech Republic a.s.
3/

Klatovy, ul. Akátová, U Čedíku – stavební úpravy NTL a STL plynovodu a přípojek –
doplnění stanoviska města
Rada města rozhodla o ponechání nefunkčního NTL plynovodu v pp.č. 3204/59,
3402/30 a 3204/31 v k.ú. Klatovy – Akátová ulice s podmínkou jeho geodetického
zaměření jako “nefunkční síť“ a předání městu pro evidenci.

4/

přístavba garáží k objektu ZZSPK Klatovy – vstup do chráněné komunikace
Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel Rady města Klatov č. P 1/2011
v platném znění k zásahu do „chráněných komunikací“ – parkoviště u polikliniky na
pp.č. 2050/6 a komunikace pod poliklinikou na pp.č. 2050/4, 2050/18 a 2050/20 v k.ú.
Klatovy za účelem uložení přípojky dešťové kanalizace pro přístavbu objektu
čp. 790/II., s podmínkami hospodářského odboru.

5/

ukončení nájemní smlouvy k.ú. Drslavice, pp.č. 147/20
Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy dohodou s paní VT, Měčín ke dni
30. 9. 2013.

6/

zřízení věcných břemen ve prospěch správce sítě
Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. pro následující
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akce :

a/ k.ú. Tupadly u Klatov-„Tupadly, p.82/11, p. J - kNN“
pp.č. 653/1, 82/21, 82/5 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 33 bm zemního
kabelu NN za jednorázovou úhradu ve výši cca 6 600 Kč + DPH v platné výši
b/ k.ú. Štěpánovice u Klatov – „Štěpánovice, p. 318/6, p. K - kNN“
pp.č. 428/8 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 1 bm zemního kabelu za
jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH v platné výši.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 387/18
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
„Vozidlo pro svoz domovního odpadu“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na
profilu zadavatele.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kriteriu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

3/

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Vladimír Král
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 10. 10. 2013 od 09.30 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
Petr Fiala
Ing. Martin Kříž
Ing. Jří Dio
Aleš Buriánek
Ing. Jaroslav Nejdl
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
ng. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Vladimír Král
Ing. Věra Rozsypalová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 10. 2013 od 10.00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6/

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 10. 2013 zprávu hodnotící komise
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s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 388/18
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
„Rekonstrukce kremační pece v krematoriu v Klatovech“ formou jednacího řízení bez
uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, výzvou k podání nabídky
jednomu uchazeči.
2/

Rada města schválila text Výzvy k podání nabídky.

3/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Jiří Kučera
Mgr. Sylva Sejpková
Pavel Vlček
Peter Pošefka
Iva Vizingerová

4/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 15. 10. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 389/18
1/ Rada města souhlasila se zajištěním autorského dozoru na akci „Přístavba krytého
plaveckého bazénu“ firmou Šumavaplan s.r.o. Sušice, zast. Ing. Arch. Pavlem Lejskem.
2/ Rada města uložila ORM uzavřít Smlouvu o dílo za cenu 277 235 Kč, 335 454 Kč vč.
DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 390/18
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ORM/15/2013/Kč pro projekt
„Regenerace sadů Dr. K. Hostaše“ týkajícího se změny termínu v rozvazovací
podmínce s tím, že termín pro výzvy k zahájení plnění je 15. 12. 2013.
2/ Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ORM/15/2013/Kč v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 391/18
1/ Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/12/2013/Bo
na změnu termínu dokončení stavby „ Oprava krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I
Krameriova ul., Klatovy“ do 27. 9. 2013 a schvaluje změnový list č. 1, kde úspory činí
14 252 Kč bez DPH, 17 245 Kč vč. DPH.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
ORM/12/2013/Bo v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 392/18
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1 ke smlouvě 03/HO/2013 –
povodně pro projekt „Oprava místních komunikací po povodních“ týkajícího se změny
termínu v rozvazovací podmínce s tím, že termín pro výzvu k zahájení plnění je
15. 11. 2013.
2/ Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
03/HO/2013 – povodně v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 393/18
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 2. 9. 2013.
Bod č. 394/18
1/ Rada města vzala na vědomí závěry studie, souhlasila s navrženým řešením a se
zařazením tohoto protipovodňového opatření do investičních akcí města.
2/ Rada města uložila OŽP ve spolupráci s ORM zadat zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace.
3/ Rada města uložila OŽP prověřit otázku správcovství ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 395/18
Rada města vzala na vědomí zprávu „Pavilon skla“, uložila pokračovat v realizaci záměru
a uložila p. místostarostovi JUDr. Štanclovi na příští jednání RM připravit ukázku
exponátů.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 396/18
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I,
Krameriova ul., Klatovy“ uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Alfastav spol. s r.o., zastoupenou jednatelem
ing. Ivanem Barochem (zhotovitel).
Změna: čl. 4 Doba plnění a čl. 5 Cena díla - změna termínu dokončení - nejpozději
do 27. 9. 2013 a snížení ceny díla – poř. č. 309.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provedení stavby nebo opatření na pozemcích vlastníka
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(vlastník pozemku) a Zdravotnickou záchrannou službou PK, příspěvkovou organizací,
zastoupenou ředitelem MUDr. Romanem Svitákem (stavebník).
Změna: čl. II, odst. 2 - doplnění dalších dvou pozemků - 2050/4 a 2050/18 v k.ú. Klatovy –
poř. č. 310.
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Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AH, Domažlice Týnské předměstí (budoucí dárce).
Předmět smlouvy: část p.č. 3197 v k.ú. Klatovy – poř. č. 311.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a KSK projekt, s.r.o.,
Praha, zastoupenou jednatelem ing. Zbyňkem Červeným (budoucí dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury Horažďovické předměstí – poř. č. 312.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a ET, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 610/16752 z celku stp.č. 2192 a 2193 a pp.č. 898/36, 898/37 v k.ú.
Klatovy – poř. č. 313.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a KČ, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 789/15146 z celku stp.č. 3536 v k.ú. Klatovy – poř. č. 314.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a JM, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 789/15146 z celku stp.č. 3536 v k.ú. Klatovy- poř. č. 315.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a MUDr. VB, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 544/14516 z celku stp.č. 1800 a 1801 v k.ú. Klatovy – poř. č. 316.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a manž. I a MP, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 79/1515 z celku stp.č. 3537 v k.ú. Klatovy- poř. č. 317.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a VA, Klatovy a VT, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 605/24108 z celku stp.č. 2664/2 a 2664/3 v k.ú. Klatovy – poř. č. 318.
Smlouva o budoucí smlouvě nájemní uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí pronajímatel) a JJ, Klatovy - restaurace
U Strnada (budoucí nájemce).
Předmět smlouvy: pp.č. 279/5 v k.ú. Klatovy- poř. č. 319.
Dohoda o ukončení nájmu pozemku uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a VT, Měčín (nájemce).
Předmět dohody: pp.č. 147/20 v k.ú. Drslavice - ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni
30. 9. 2013 – poř. č. 320.
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace sadů Dr. Hostaše“ uzavřený mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a
SWIETELSKY stavební s.r.o., Plzeň, zastoupenou Janem Luskem (zhotovitel).
Změna: 4.4. Rozvazovací podmínka - ukončení platnosti smlouvy v případě, že nejpozději
v termínu do 15. 12. 2013 neobdrží zhotovitel od objednatele písemnou výzvu k zahájení
plnění – poř. č. 321.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava místních komunikací po povodních“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a EUROVIA Silba, a.s., Plzeň, zastoupenou Eduardem Hoškem (zhotovitel).
Změna: 4.4. Rozvazovací podmínka - pokud nebude písemná výzva objednatele doručena
dodavateli nejpozději do 15. 11. 2013, využije zadavatel rozvazovací podmínky a smlouva
se zruší – poř. č. 322.
Smlouva o výkonu autorského dozoru uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.,
Praha 1, zastoupenou ing. arch. Pavlem Lejskem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: autorský dozor při provádění díla „Zatraktivnění krytého plaveckého
bazénu Klatovy“- poř. č. 323.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená 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: Střeziměř, p.č. 349 / kNN - zemní kabelové vedení NN; právo zřizovat a
provozovat soustavu, právo přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně 1800,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 324.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
uzavřená 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) a ing. VČ, Klatovy (investor).
Předmět smlouvy: parc. č. 2770/4 v k.ú. Klatovy - stavba „Klatovy, ul. Nuderova,
prodloužení NTL plynovodu a přípojka“. Věcné břemeno - zřídit a provozovat plynárenské
zařízení, právo vstupovat a vjíždět na pozemky – poř. č. 325.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou Jaroslavem Boříkem (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: parc. č. 428/8 v k.ú. Štěpánovice u Klatov - „Štěpánovice - p.č. 318/6 - p.
Kohout - kNN“. Věcné břemeno umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy – poř. č. 326.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkyní hejtmana
Plzeňského kraje JUDr. Zdeňkou Liškovou (prodávající).
Předmět smlouvy: pozemek parc. č. 2056/26 k.ú. Katovy – poř. č. 327.
Dodatek č. l k Darovací smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
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města Mgr. Rudolfem Salvetrem a spoluvlastníky pozemku a stavby ČOV (dárci).
Změna: změna spoluvlastníka – p.p.č. 351/3, st.p.č. 53, stavby bez čp./če na stp.p.č. 53
v obci Bolešiny a k.ú. Slavošovice poř. č. 328.
Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a B4F Czech Republik s.r.o. zastoupené Jiřím Součkem,
jednatelem.
Předmět smlouvy: poptávkové řízení na výběr dodavatele za účelem získání nejnižší
ceny na trhu – poř. č. 329.
Bod č. 397/18
Rada města projednala nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Klatovy a MAS
Pošumaví, z.s.p.o. Předmětem nájmu je barokní nika č. 2 na nemovitosti č.p. 59 na
pozemku parc.č. 459 kamenná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého.
Rada města rozhodla, že během udržitelnosti projektu nebude nájemní smlouva městem
vypovězena.
Bod č. 398/18
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,
Klatovy, Pražská 155/I s pí JR, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 23. 9. 2013
do 22. 9. 2014, nájemné 70 Kč/m2.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 399/18
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,
Klatovy, s p. RP a pí MP, bytem Klatovy, na dobu určitou s platností od 23. 9. 2013
do 22. 9. 2014, nájemné 70 Kč/m2 s 15% slevou do doby zateplení domu.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 400/18
Rada města projednala nesouhlas manželů MUDr. JŠ a MUDr. HŠ s rozhodnutím RM ze
dne 3. 9. 2013 o ukončení nájmu bytu. RM konstatuje, že nájem bytu zanikl v souladu se
smlouvou dnem 31. 7. 2013. Žadatel bude o stanovisku RM znovu písemně informován.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
.
Bod č. 401/18
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory s těmito závěry:
1/ schválila:
a/ uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 63/I s paní ŠR na prodejní
galérii,
b/ uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 174/I se společnosti Úhlava
o.p.s.,
c/ uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 9/IV s panem JŠ na kancelář,
d/

e/

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor, kancelář v čp. 9/IV s Ing. MS a
ukončení stávající nájemní smlouvy na nebytový prostor ve stejném objektu
dohodou,
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 139/I s paní LB na rodinné
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centrum,
2/ Rada města uložila SNK prověřit podnikatelský záměr p. PH v nebytových prostorách
čp. 59/I, Klatovy a podat informaci na příštím zasedání RM.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 402/18
Rada města povolila výjimku z počtu dětí v třídách 7. B a 8. B ZŠ Plánická ul. 194 pro
školní rok 2013/2014 dle návrhu ředitele ZŠ Mgr. Karla Denka.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 403/18
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací.
Bod č. 404/18
Rada města schválila možnost čerpání finančních prostředků z IF TSMK na úhradu investic
„Odvodnění prostranství vnitrobloku u čp. 454/456 v Koldinově ulici.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 405/18
Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu konečné kontroly před uplynutím konce
záruční doby projektu Klatovy - čisté město a pověřuje společnost Šumavské vodovody
a kanalizace a.s. k uplatnění reklamace u dodavatele stavby, k projednání způsobu
a časovému HMG odstranění jednotlivých závad a k následné kontrole provedené opravy.
O průběhu odstraňování závad bude ŠVaK průběžně informovat.
Bod č. 406/18
Rada města uložila HO předložit závěry z konečné kontroly před uplynutím konce záruční
doby projektu Klatovy – čisté město z důvodu uplatnění reklamace u dodavatele stavby.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 407/18
Rada města vzala na vědomí zprávu „Výběrové řízení na provozovatele restaurace v KD“
a opětovně se tím bude zabývat na příštím zasedání RM.
Bod č. 408/18
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města konané dne
9. 9. 2013 a k jednotlivým bodům přijala tyto závěry:
k bodu 3 – kamenná studna u bytového domu čp. 684/III v Klatovech – vyžádat si
stanovisko městské architektky,
k bodu 9 - hrob V. M. Krameria převzít do majetku města,
k bodu 11 - RM žádá komisi pro kulturu a vzhled města o upřesnění stanoviska
„nedoporučuje prodlužovat lhůtu umístění reklam a billboardů“.
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Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 409/18
Rada města projednala žádost MěÚSS Klatovy ve věci prodeje služebního vozidla Peugeot
Partner kombi 1,4 a prodej vozidla schválila.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 410/18
Rada města projednal žádost německého spolku Landratsamt Freyung-Grafenau
o partnerství na projektu Mini-mistrovství světa ve fotbale v okrese Freyung-Grafenau
konaný dne 31. 5. – 1. 6. 2014 a toto partnerství schválila.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 411/18
Rada města projednala a schválila osnovu kronikářského zápisu za rok 2012 Vlastivědného
muzea
Dr. Hostaše v Klatovech.
Bod č. 412/18
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny řediteli TSMK p. P. Pošefkovi dle
předloženého návrhu.
Bod č. 413/18
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami vznesenými RM v diskusi.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 19
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 10. 2013
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. 414/19
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 415/19
1. RM nesouhlasila se změnou technologického řešení uložení chrániček v rámci akce
„Optické připojení lokality 339 01 Klatovy, Dragounská 200“ ve vjezdu na parkoviště
před vchodem do budovy pošty a provedením otevřeného výkopu pro uložení
chrániček HDPE.
RM souhlasila s uložením HDPE chrániček na mostní konstrukci ev.č. 08 pod žulové
desky. Výkopy budou provedeny v souladu s Pravidly č. P1/2011 v platném znění pro
povolování výkopů.
2.

RM rozhodla 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 plynovodu a přípojky pro akci „Klatovy,
Plzeňská ulice, prodloužení STL plynovodu a přípojka pro ubytovnu č.p. 684“ – v pp.
č. 2093/3, 2445/5, 340 5/9 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 12 bm za
jednorázovou úhradu ve výši cca 2 400 Kč + DPH v platné výši.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 416/19
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Oprava CAS 32 Tatra 148“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ANZA s.r.o., Alešova 602, 533 51
Pardubice, IČ: 42937256.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 525 000 Kč
bez DPH, 635 250 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 417/19
1. Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/3/2013/Bo
a ke smlouvě o výkonu TDI č. 0213-01 na akci „Hydrogeologické průzkumné vrty
k.ú.Sobětice“, týkající se změny termínu dokončení realizace díla, a to 15. 11. 2013.
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2.

Rada města uložila ORM zajistit uzavření obou dodatků č. 2.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 418/19
1. Rada města schválila podání žádosti na projekt „Zvukový průvodce – Hřbitov sv.
Jakuba, Klatovy“ do aktuálně vyhlášené Výzvy k podání žádostí do Dispozičního
fondu Programu přeshraniční spolupráce cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 –
2013.
2.

Rada města uložila starostovi města a ORM podat žádost o dotaci ve stanoveném
termínu do 8. 10. 2013 a zajistit uzavření partnerské smlouvy pro účely splnění
podmínek poskytovatele dotace s městem Neukirchen.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 419/19
a/ Dodávka nádob na separovaný sběr
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona na akci „Dodávka nádob pro separovaný sběr“ v rámci projektu
„Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci a svoz odpadu města Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Komunální technika, s.r.o., Boleslavská
1544, 250 01 Brandýs nad Labem IČ: 26684055.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 838 000 Kč
bez DPH, 2 223 982 Kč vč. DPH s podmínkou zahájení plnění až na základě písemné
výzvy zadavatele.

b) Zrušení výběrového řízení
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona na akci „Dodávka nákladního auta s hydraulickou rukou pro
manipulaci s nádobami na separovaný sběr“ v rámci projektu „Doplnění a zkvalitnění
systému pro separaci a svoz odpadu města Klatovy“. Důvodem zrušení je nesouhlasné
stanovisko SFŽP se zadávacími podmínkami.
c) Vyhlášení nového výběrového řízení
1. Rada města rozhodla o zahájení nového zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce
na dodávky (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Dodávka nákladního auta s hydraulickou rukou pro manipulaci s nádobami na
separovaný sběr“ v rámci projektu „Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci a svoz
odpadu města Klatovy“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na profilu
zadavatele.
2.

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
který je nejnižší nabídková cena.
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3.

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 10. 2013 od 09:30 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

5.

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Petr Fiala
JUDr. Jiří Štancl
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Aleš Buriánek
Ing. Jaroslav Nejdl
Ing. Vladimír Král
Ing. Věra Rozsypalová
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 22. 10. 2013 od 09:30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6.

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 10. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 420/19
Rada města ve smyslu § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a ČR - Krajským ředitelstvím policie Plzeňského
kraje, zastoupeným ředitelem Mgr. Jaromírem Knížetem (dárce).
Předmět smlouvy: stavba čp. 792 Klatovy II na stp.č. 4019, stavba bez čp./če. - garáž na
stp.č. 4018, stp.č. 4018, 4019, pp.č. 2493/2, 3584/15, 3584/16, 4372 v k.ú. Klatovy- poř. č.
330.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ANZA s.r.o., Pardubice, zastoupenou Zuzanou
Petricovou a Lenkou Horečovskou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: oprava vozidla CAS 32 Tatra 148 – poř. č. 331.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená 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: pp.č. 653/1, 82/21, 82/5 v k.ú. Tupadly u Klatov - zemní kabel – poř. č.
332.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
uzavřená 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) a Klatovskou nemocnicí a.s., zastoupenou ředitelem ing. Františkem
Lešundákem (investor).
Předmět smlouvy: parc. č. 2093/3, 2445/5, 3405/9 v k.ú. Klatovy - stavba „Klatovy,
Plzeňská ulice, prodloužení STL plynovodu a přípojka pro ubytovnu čp. 684“- poř. č. 333.
Smlouva č. 20/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a Českou poštou, s.p., zastoupeným ing. Tomášem Vaníčkem (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 1383/19, 1386/1 v k.ú. Klatovy - pokládka nové plynové přípojky sídliště Pod Hůrkou.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 334.
Smlouva č. 21/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a Klatovskou nemocnicí, a.s., zastoupenou ředitelem ing. Františkem
Lešundákem (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 2093/3/1 v k.ú. Klatovy - pokládka nové plynové přípojky - ul.
Plzeňská.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok –poř. č. 335.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Marcelou Hromadovou Bínovou a Tomášem
Hromadou, Suvorovova 595, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: id. 79/1515 z celku stp.č. 3537 v k.ú. Klatovy – poř. č. 336.
Smlouva o budoucí smlouvě uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí kupující) a Lesy ČR, s.p., zastoupeným ing. Danem
Králem, Ph.D. (budoucí prodávající).
Předmět smlouvy: parc.č 876/4, 876/35 v k.ú. Luby - stavba vodního díla „Poldr na
Mochtínském potoce“ – poř. č. 337.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a VK, Březí , Nepomuk (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 264/3, stp.č 9/3 v k.ú. Kosmáčov – poř. č. 338.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Primagra, a.s., Milín, zastoupenou ing. Jiřím
Maškem (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 184/44, 185/142, 185/143, 185/145 v k.ú. Točník – poř. č. 339.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a AN, Jungmannova, Klatovy (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 669 v k.ú. Luby – poř. č. 340.
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR - ÚZSVM (převodce).
Předmět smlouvy: pp.č. 954/22, 954/30,954/31, 954/90, 954/216 v k.ú. Klatovy – poř. č.
341.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a AIRWEB, spol. s r.o.,
Klatovy, zastoupenou jednatelem ing. Miroslavem Matějkou (budoucí dárce).
Předmět smlouvy: budoucí bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě veřejné infrastruktury
- 2 ks mikrotrubiček - „Klatovy, Airweb - U Retexu - optický kabel“ – poř. č. 342.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Lidl Česká republika v.o.s., Praha (prodávající).
Předmět smlouvy: úprava komunikace a chodníku podél ul. V Řekách – poř. č. 343.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a Plzeňským krajem
(budoucí dárce).
Předmět smlouvy: parc. č. 3792/36, 3792/39 v k.ú. Klatovy – poř. č. 344.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a EKOS Plzeň s.r.o., zastoupenou jednatelkou Mgr. Vlastou Barešovou
(zhotovitel).
Změna: změna termínu pro dokončení dílčího plnění dle čl. 4.1 - do 15.11.2013 – poř.č.
345.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice“
uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., zastoupenou
jednatelem Jaromírem Machníkem (zhotovitel).
Změna: změna termínu pro dokončení dílčího plnění dle čl. 4.2 - do 15. 11. 2013poř. č. 346.
Dohoda o finančním vyrovnání uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a LT, Sobětice .
Předmět dohody: pp.č. 641/9 v k.ú. Luby a pp.č. 165/4, 165/8, 200/8, 200/9, 282/12, 282/90
v k.ú. Klatovy - jednorázové finanční vyrovnání za dřeviny a porosty na pozemcích ve výši
10 000 Kč ve prospěch vlastníka pozemků – poř. č. 347.
Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. (zákazník) a ČEZ Distribuce, a.s.
(provozovatel DS).
Předmět smlouvy: připojení odběrného místa: Balbínova 59/I, Klatovy – poř. č. 348.
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 14/2013 uzavřená mezi městem Klatovy,
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zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a ŠR, Plzeňská, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: nám. Míru 63/I, Klatovy.
Účel nájmu: prodejní galerie.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 349.
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 15/2013 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a ing. MS, U Slunce, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: Vídeňská 9/IV, Klatovy.
Účel nájmu: kancelář.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 350.
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 16/2013 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a Webstory solution s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelkou Lucií
Bechyňovou (nájemce).
Předmět smlouvy: Krameriova 139/I, Klatovy.
Účel nájmu: rodinné centrum.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 351.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní, uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a Sdružením města a obcí Plzeňského kraje, zastoupené
předsedou Jaroslavem Perlíkem (kupující).
Předmět smlouvy: Nákup kontejnerů pro objemný odpad – poř. č. 352.
Kupní smlouva uzavřená mezi Městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem
Salvetrem (kupující) a Sdružením města a obcí Plzeňského kraje, zastoupené předsedou
Jaroslavem Perlíkem (prodávající)
Předmět smlouvy – prodej kontejneru typ ABROLL. – poř. č. 353.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Sdružením města a obcí Plzeňského kraje,
zastoupené předsedou Jaroslavem Perlíkem (půjčitel)
Předmět smlouvy: bezplatné užívání kontejneru – poř. č. 354
Bod č. 421/19
Rada města vzala na vědomí zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport
a jednotlivým bodům přijala tyto závěry:
1. Policejní sportovní klub Klatovy – žádost o dotaci na dopravu pro klatovské
reprezentanty – rada města uložila doplnit žádost o konkrétní údaje za cestovné,
2. Český červený kříž – žádost o dotaci na pořádání přednášek a zájezdů – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč,
3. Dobrovolnická Regionální Agentura DoRa – žádost o dotaci na činnost sdružení –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč,
4. Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města uložila
vyčíslit náklady a doplnit jmenovitou účast závodníků z Klatov,
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5. SRPDŠ při ZUŠ Klatovy, žádost o dotaci na realizaci klatovského muzikálu Hříšný
tanec – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč,
6. Krystal, občanské sdružení, žádost o dotaci na arteterapii klubu – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč,
7. Marie Haasová, žádost o dotaci na pořádání 17. Pardubické stavební výstavy – rada
města poskytnutí dotace neschválila,
8. Občanské sdružení SK Klatovy 1898, žádost o dotaci na pořízení sekačky – rada
města poskytnutí dotace neschválila,
9. Atletika Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů mládeže – „Běh Klatovskou
Hůrkou“ – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč,
10. TJ SOKOL Klatov – oddíl šachu, žádost o dotaci na úhradu části nákladů pro
klatovské závodníky (Mistrovství EU) – rada města uložila prověřit, zda již TJ
Sokol platila finanční částky jednotlivcům,
11. Jiří Reeh, žádost o dotaci na zajištění závodů – rada města poskytnutí dotace
neschválila,
12. Atletika Klatovy, žádost o příspěvek na dopravu na mistrovství Čech – rada města
schválila poskytnutí dotace na dopravu ve výši 18 000,- Kč.
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty postupovat ve smyslu závěrů.
Zodpovídá: J. Koželuhová
Bod č. 422/19
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ.
Bod č. 423/19
Rada města doporučila zastupitelstvu města využít předkupního práva a odkoupit bytovou
jednotku č. 80/3, Plánická 83, Klatovy V.
Zodpovídá: pí Ing. Adámková
Bod č. 424/19
Rada města projednala zápis č. 8/13 z jednání bytové komise a k jednotlivým bodům přijala
následující závěry:
k bodu 2.1. – schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy,
Koldinova s pí. JP na dobu určitou od 8.10.2013 do 7.10.2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Plánická
s pí. DV na dobu určitou od 8. 10. 2013 do 7. 10. 2014, nájemné 70 Kč/m2 se
slevou 15% do doby zateplení domu,
k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,
Plánická s p. JP na dobu určitou od 9. 10. 2013 do 8. 10. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Koldinova s p. VM a pí. GM na dobu určitou od 17. 9. 2013
do 16. 12. 2013, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Palackého s p. JJ a pí. ZČ na dobu určitou od 15. 10. 2013 do 14. 4. 2014,
nájemné 46,45 Kč/m2,
k bodu 2.6. – uložila SNK prověřit možnost jiného vhodného bytu pro p. MJ a
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JM, bytem Gorkého, Klatovy II,
k bodu 2.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Pod
Hůrkou s p. JB na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 31.12.2013,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 3.1. - schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací buňku č. 33 na adrese
Klatovy, Zahradní s p. VB na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014,
k bodu 3.2. - schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací buňku č. 31 na adrese
Klatovy, Zahradní s pí. IH na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014,
k bodu 3.3. - schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací buňku č. 30 na adrese
Klatovy, Zahradní s p. JČ a pí. EJ na dobu určitou od 8. 10. 2013
do 7. 4. 2014 a rozhodla o prominutí poplatku z prodlení ve výši 20 000,- Kč,
k bodu 3.4. - schválila uživatelům ubytovny slevu na poplatku za ubytování ve výši 25 %
po dobu rekonstrukce ubytovny Zahradní 743/III, Klatovy,
k bodu 4.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A, 1+2
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, nám. Míru s p. VK, bytem nám. Míru,
Klatovy nájemné 70,- Kč/m2. Smlouva od 14. 10. 2013 do 14. 10. 2014,
k bodu 4.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, nám. Míru, s p. MM, Klatovy, na dobu určitou s platností od 14.
10. 2013 do 14. 10. 2014, nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 4.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.19, kat. A, 1+2
s příslušenstvím, Klatovy, nám. Míru, s p. RŠ, bytem Plzeňská 639/II,
Klatovy, na dobu určitou s platností od 14. 10. 2013 do 14. 10. 2014,
nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 4.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.23, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,
Klatovy, náměstí Míru, s manž. S a PH, bytem Pod Hůrkou, Klatovy, na
dobu určitou s platností od 14. 10. 2013 do14. 10. 2014, nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 4.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.13, kat. A, 1+2 s příslušenstvím
Klatovy, Vrbova, s p. ST, bytem Alešova, Klatovy, na dobu určitou
s platností od 14. 10. 2013 do 14. 10. 2014, nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 4.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.14, kat. A, 0+1 s
příslušenstvím, Klatovy, Suvorovova, s p. OK, bytem Plánice, na dobu
určitou s platností od 14. 10. 2013 do 14. 10. 2014, nájemné 70,-Kč/m2.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod 425/19
Rada města vzala na vědomí žádost k podnikatelskému záměru společnosti BonverWin a.s.
a nedoporučila zastupitelstvu města tento záměr schválit.
Bod č. 426/19
Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy čerpání finančních prostředků
z investičního fondu v hodnotě 70 588 Kč na doplatek za stavbu venkovní učebny.
Bod č. 427/19
Rada města schválila užití loga na informační plakáty o kultuře a sportu pro r. Petra
Baudyše – UNISOFT, Bílé Poličany.
Zodpovídá: p. J. Tománek
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Bod č. 428/19
Rada města schválila, že město Klatovy bude partnerem Svazu měst a obcí při realizaci
projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ a uložila starostovi města zajistit uzavření
smlouvy.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 20
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 10. 2013
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. 429/20
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 430/20
1. Rada města doporučila ZM schválit Plán společných zařízení v rámci probíhající
KPÚ v k.ú. Sobětice.
2.

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecních pozemků pp.č. 4401, 4405 a
316/1 o celkové výměře cca 66 m2 v k.ú. Klatovy do vlastnictví BK Klatovy,
Voříškova 715, Klatovy III dle nabídky žadatele 200 Kč/m2.

3.

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp.č. 1397/2 o
výměře cca 18 m2 v k.ú. Klatovy pro stavbu řadové garáže výběrovým řízením
s vyvolávací cenou 800 Kč/m2.

4.

a/ Rada města rozhodla o prodloužení výpůjčky části obecního pozemku pp.č. 3792/94
o výměře cca 16 m2 v k.ú. Klatovy HCh, Nuderova, Klatovy II
do 31. 12. 2015 a schválila jednoměsíční výpovědní lhůtu v případě, že stánek
nebude provozován.
b/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp.č. 3792/94
o výměře cca 16 m2 v k.ú. Klatovy HCh, Nuderova, Klatovy II, za cenu dle cenové
mapy 800 Kč/m2, celkem cca 12 800 Kč.

5.

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku – stp.č. 1148/3 o výměře 18 m2
v k.ú. Klatovy vlastníku stavby garáže na tomto pozemku doc. PhDr. Ph.D. JW, ul. B.
Němcové, Klatovy IV za smluvní cenu 200 Kč/m2.

6.

a/ Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 15/1 o výměře cca 588 m2 v k. ú.
Věckovice Ing. PK, Drslavice, 339 01 Klatovy za cenu:
7 Kč/m2/rok +inflace na dobu neurčitou.
b/ Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 15/1 o výměře cca 540 m2 v k. ú.
Věckovice RNDr. JJ, Trávníčkova, 155 00 Praha 5 za cenu
7 Kč/m2/rok +inflace na dobu neurčitou.
c/ RM nedoporučuje ZM schválit prodej části pp.č. 15/1 o výměře cca 588 m2 v k.ú.
Věckovice Ing. PK a IK, Drslavice, 339 01 Klatovy za cenu smluvní 238 Kč/m2, tj.
celkem cca 139 944 Kč.

7.

Rada města souhlasila s oplocením obecního pozemku p. č. 81/1 v k. ú. Věckovice
nájemcem p. JG, Javoříčko, 341 02, Kolinec, po dobu trvání nájemního vztahu.
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8.

Rada města nedoporučila ZM revokovat usnesení ze dne 7. 2. 2012 a schválit prodej
části obecního pozemku č. 279/5 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Klatovy majitelce
sousedních nemovitostí JJ, Plzeňská, Klatovy II. za kupní cenu dle cenové mapy 1 000
Kč/m2, tj. celkem cca 200 000 Kč s podmínkou zřízení věcných břemen vedení
inženýrských sítí v pp.č. 279/5 v k.ú. Klatovy, na dobu neurčitou, bezúplatně.

9.

Rada města doporučila ZM schválit přijetí pozemků do vlastnictví města Klatovy –
pp.č. 4230/1, 4230/2, 4251 a 4252 o celkové výměře 467 m2 v k.ú. Klatovy od ČRMinisterstva obrany, Tychonova 221/1, Praha 6 – Hradčany, formou souhlasného
prohlášení.

10. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod kanalizační stoky A-H-1-1 na
pp.č. 447/4, 3409/29 a 3422/35 v k.ú. Klatovy v délce 51,3 bm do majetku města od
Společenství domu 332, 333/IV., Tyršova ulice, Klatovy.
11. a/ Rada města souhlasila s výstavbou přístupové komunikace na pp.č. 967/8 a 964/1
v k.ú. Klatovy k budoucím rodinným domům na pp.č. 967/23 a pp.č. 967/24 v k.ú.
Klatovy dle varianty, schválené majetkovou komisí; podmínky provedení této
komunikace vydá hospodářský odbor.
b/ Rada města uložila hospodářskému odboru MěÚ zařadit výstavbu propojovací
komunikace Domažlická – Karafiátová do zásobníku investičních akcí.
c/ Rada města doporučuje ZM schválit dar stavby komunikace na pp.č. 967/8 a 964/1
v k.ú. Klatovy do majetku města od Ing. JB, Luby, Klatovy.
12. a/ Rada města doporučila ZM revokaci UZM ze dne 9. 9. 2008 a schválit výkup
staveb technické infrastruktury vybudované v rámci akce: „Atrium park Hůrka“ od
společnosti STAFIN, a.s., Edvarda Beneše 540/31, Plzeň do majetku města za
smluvní cenu 1 000 Kč vč. DPH za každou dílčí etapu výstavby, konkrétně v první
dílčí etapě:
- komunikace a zpevněné plochy v rozsahu 447 m2
- chodník v rozsahu 376 m2
- asfaltové plochy v rozsahu 115 m2
- veřejná zeleň v rozsahu 222 m2
- kanalizační řad v délce 85,4 bm vč. 5 šachet
- 2 ks vodovodních hydrantů
- veřejné osvětlení v délce 113,8 m vč. 4 ks lamp
b/ Rada města nedoporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny za prodej pozemku
zastavěného bytovým domem vybudovaným v 1. dílčí etapě - stp. č. 6527 o výměře
364 m2 v k.ú. Klatovy z uhrazené zálohy ve výši ½, tj. ve výši 263 900 Kč a
s úhradou druhé poloviny kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
13. Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků a stavby takto:
- bezúplatný převod obecních pozemků pp.č. 2446/5, 2446/6, 2446/7 v k.ú. Klatovy o
celkové výměře 146 m2 Plzeňskému kraji
- bezúplatný převod pozemků Plzeňského kraje pp.č. 3593/16, 3593/17, 3593/19 v k.ú.
Klatovy o celkové výměře 557 m2 do majetku města
- bezúplatný převod stavby kanalizační stoky A z KT 250 v pp.č. 2073/8, 2073/7,
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3405/66, 3405/73, 3405/8 v délce 19,5 bm v k.ú. Klatovy z majetku Plzeňského kraje
do majetku města.
14. a/ Rada města rozhodla o výpůjčce obecních pozemků – stp. č. 3752, 3457, 3456, 4293
a 3455
o celkové výměře 2 144 m2 v k.ú. Klatovy Plzeňskému kraji na stávající účel na
dobu 5-ti let.
b/ Rada města nedoporučuje ZM schválit prodej obecních pozemků – stp. Č. 3752,
3457, 3456, 4293 a 3455 o celkové výměře 2 144 m2 v k.ú. Klatovy do vlastnictví
Plzeňského kraje za kupní cenu dle cenové mapy 1000 Kč/m2, celkem 2 144 000
Kč.
15. Rada města souhlasila s realizací akce: „24 bj. Plánické předměstí Klatovy – II. etapa“
na pozemcích pp.č. 3179/46, 3179/9, 3179/17 a PK č. 3684/2 v k.ú. Klatovy a
s vydáním stavebního povolení s podmínkou zapracování plochy pro kontejnery na
tříděný odpad do projektové dokumentace
a doporučila ZM schválit bezúplatný převod nemovitostí do majetku města:
- části pp.č. 3179/43, 3179/45, 3179/46 v k.ú. Klatovy o celkové výměře cca 2 700 m2
od spoluvlastníků Ing. ZČ, Klatovy a VH, Klatovy 450/III., popř. právních nástupců
-staveb veřejného charakteru od Klatovské stavební kanceláře, s.r.o, Chodská
1032/27, Praha 2, popř. právních nástupců takto:
- kanalizačního řadu „A 1“ PP UR-2 DN 250 mm v délce 23 bm na pp.č. 3179/46 v
k.ú. Klatovy
- veřejného osvětlení CYKY 4 x 10 v délce 78 bm vč. 2 ks lamp na pp.č. 3179/46 v
k.ú. Klatovy
- zpevněných ploch (parkovací plochy, chodníky) o výměře cca 859 m2 na pp.č.
3179/46 v k.ú. Klatovy
- sadových úprav na pp.č. 3179/46 v k.ú. Klatovy
16. Rada města nedoporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků do majetku města –
pp.č. 954/187, stp.č. 3245/2 v k.ú. Klatovy s vlastníkem – Správou státních hmotných
rezerv, Šeříková 1/616, Praha 5 – Smíchov s podmínkou předchozího smluvního
zajištění odstranění stavby a přesunutí oplocení na náklady společnosti VODOSPOL
s.r.o.
17. Rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pp.č. 3388/10 a stp.č. 4171 na
hranici s obecním pozemkem PK č. 3388/1 v k.ú. Klatovy s podmínkou, že požárně
nebezpečný prostor rodinného domu nebude přesahovat na obecní pozemek a
s podmínkou předchozího vytýčení hranice pozemků.
18. Rada města rozhodla o výpůjčce části pp. č. 143/2 o celkové výměře cca 993 m2 v k.ú.
Točník u Klatov PK, Točník, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.
19. Rada města nesouhlasí s výměnou oplocení nemovitostí ve vlastnictví žadatelky –
stávajících vrat a vrátek za nová dvoukřídlová vrata bez vrátek ve stávajících
rozměrech.
20. Rada města projednala změnu trasy pro akci „Klatovy, Horažďovické předměstí, RD –
kabely NN“ zjištěnou ze zaměření skutečného provedení stavby a předem
neprojednanou s vlastníkem pozemku a rozhodla revokovat URM ze dne 11. 6. 2013 a
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uložila:
- snížit úhradu smluvní pokuty na částku 20 000,- Kč
a potvrdila
- úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč
Celková výše pokuty 25 000 Kč je splatná do 15. 11. 2013.
21. Rada města rozhodla o zřízení věcných břemen ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
v pozemcích ve vlastnictví Města Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. pro následující
akce:
1/ k.ú. Klatovy-„Pihovice, p. 2937/5 Žižkovský - kNN“
pp.č. 3636/1 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 16 bm zemního kabelu
NN za jednorázovou úhradu ve výši cca 3 200 Kč + DPH v platné výši
2/ k.ú. Klatovy – „Klatovy IV, K Zaječímu vrchu p. 3197/1 - kNN“
pp.č. 3197/127 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 3 bm zemního kabelu
za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH v platné výši.
22. Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
v pozemku ve spoluvlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k
zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN – v pp. č. 3197/86
ve spoluvlastnictví Města Klatovy ve výši id 23/31 v rozsahu cca 27 bm za
jednorázovou úhradu ve výši cca 4 006 Kč + DPH v platné výši
23. Rada města souhlasila s provedením výkopů 2x1 m v pp.č. 3557/4 v k.ú. Klatovy, pp.č.
180/4 v k.ú. Točník u Klatov a pp.č. 318/2 v kú Vícenice u Klatov spojených
s výměnou optického kabelu v předpoložených HDPE trubkách dle předložené situace
za podmínek TSMK. Termín realizace: do 31. 10. 2013.
24. Rada města rozhodla:
a/ o předání veřejné zeleně a zpevněných ploch na obecních nemovitostí – pp.č.
3561/15, 2064/9, 2064/11, 2064/10, 2064/8, 2064/13, 3561/8, 3561/13, 2064/1,
2071/2, 2080/5, 3561/10 o celkové výměře 10 442 m2 v k.ú. Klatovy do správy
TSMK
a uložila:
ORM jednat s Plzeňským krajem o bezúplatném převodu křížové cesty do
majetku města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 431/20
Rada města uložila ORM připravit seznam pronajatých zemědělských pozemků včetně výše
nájemného a prověřit obvyklou cenu za pronájem těchto pozemků.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 432/20
Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku na protipovodňová a pro záplavová opatření ve
výši 5 000 Kč paní DH, Podhůrecká, Klatovy k účelu uvedenému v žádosti a uložila zajistit
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 433/20
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 na akci „Projektová dokumentace
Urnový háj Klatovy“, týkajícího se změny platebních podmínek – uvolnění
pozastávky 40% z ceny za DPS a navýšení ceny díla z důvodu změny DPH o
160 Kč.
2. Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit dodatek č. 1.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 434/20
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb. formou jednacího řízení bez uveřejnění
„Rekonstrukce kremační pece v krematoriu v Klatovech“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o přidělení
veřejné zakázky firmě PKI – Teplotechna Brno spol. s r.o., Anenská 675/4, 602 00
Brno, IČ: 46905308.
2. Rada města uložila řediteli TSMK ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 360 000,00 Kč bez
DPH, 2 855 600,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 435/20
1. Rada města vzala na vědomí informaci, že na základě novely zákona č. 151/1997
Sb. o oceňování majetku, vyhláškou č. 450/2012 s platností od 1. 1. 2013 končí
platnost 1. cenové mapy stavebních pozemků na území města Klatov.
2. Rada města uložila ORM shromažďovat a doplňovat cenové údaje o uskutečněných
převodech nemovitostí do cenové mapy a předložit RM k 30.6.2014.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 436/20
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 7. 10. 2013.
Bod č. 437/20
Rada města vzala zprávu „Konec záruční doby stavby Klatovy – čisté město“ na vědomí a
uložila hospodářskému odboru předložit RM informaci o průběhu reklamačního řízení.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 438/20
1. Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti zapojení města Klatovy do
systému separace bioodpadů kompostováním v domácích kompostérech a zároveň
doporučuje jeho projednání na příštím zasedání ZM.
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2. Rada města uložila OŽP ve spolupráci s ORM činit další potřebné kroky ke zjištění
zájmu občanů, propagace projektu a v případě odsouhlasení na úrovni ZM podání
žádosti o dotaci z příslušného dotačního titulu SFŽP.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková

Bod č. 439/20
Rada města uložila OŠKCR jednat s Magistrátem města Prahy o spolufinancování opravy
hrobu V. M. Krameria s tím, že podíl města bude max. 85 000 Kč. O výsledku jednání
informovat RM.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 440/20
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Darovací smlouva MV-97206-1/KAP-2013 uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a ČR - Ministerstvem vnitra,
zastoupeným ing. Jiřím Koldou (dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatný převod vlastnického práva k majetku - počítačové vybavení
odboru dopravy a odboru vnitřních věcí - oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů MěÚ Klatovy – poř. č. 355.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a MgA. Jindřichem Šlechtou restaurátorem, Havlíčkova
47, Horažďovice (zhotovitel).
Předmět smlouvy: provedení restaurátorských prací na oltáři sv. Antonína v hřbitovní kapli
sv. Michaela v Klatovech- poř. č. 356.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Sport Club Klatovy, zastoupeným
jednatelem ing. Stanislavem Křiváčkem (nájemce).
Změna: čl. I - změna výměry a čl. IV - výše nájemného – poř. č. 357.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a KH, Luby a DH, Luby (povinné).
Předmět smlouvy: pp.č. 1072 v k.ú. Luby, věcné břemeno - uložení vodovodního řadu
včetně práva přístupu – poř. č. 358.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a KH, Luby a DH, Luby (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 670, 736/4, 737/2, 737/4, 876/37 v k.ú. Luby. – poř. č. 359.
Smlouva o úpravě pozemku a souhlasu se vstupem na pozemek uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Mgr. KZ, Sobětice.
Předmět smlouvy: pp.č. 269/1 v k.ú. Sobětice – poř. č. 360.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p.,
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zastoupeným generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou (povinný).
Předmět smlouvy: parc. č. 686/26 v k.ú. Tupadly - „Tupadly - požární nádrž - oprava
vypouštění a povolení s nakládání s vodami“ – poř. č. 361.
Smlouva č. 22/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a ZT- Elmontop, Štěpánovice (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 262/15 v k.ú. Štěpánovice - pokládka nové kanalizační přípojky.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok- poř. č. 362.
Smlouva č. 23/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a Zdravotnickou záchrannou službou PK, zastoupenou ředitelem MUDr.
Romanem Svitákem (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 2050/4, 2050/6, 2050/16, 2050/18, 2050/20 v k.ú. Klatovy pokládka nové přípojky dešťové kanalizace a umístění revizní šachty.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 363.
Smlouva č. 24/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a Fibre Optics Service s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem Jiřím Mičanem
(žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 3557/4 v k.ú. Klatovy, pp.č. 180/4 v k.ú. Točník, pp.č. 318/2 v k.ú.
Vícenice - oprava havarijního stavu komunikačního vedení - optického kabelu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 364.
Smlouva č. 25/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a ŠVaK a.s., zastoupenou Václavem Kutilem (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 1516/4, 198/1, 3206/2, 3206/132, 3206/133 v k.ú. Klatovy pokládka přípojek pro nadzemní hydranty a odstranění stávajících přípojek podzemních
hydrantů.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 365.
Smlouva č. 26/2013 o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník
pozemků) a ŠVaK a.s., zastoupenou Václavem Kutilem (žadatel).
Předmět smlouvy: pp.č. 2017/2 v k.ú. Klatovy - pokládka přípojky dešťové kanalizace a
umístění uliční vpusti.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - 1 rok – poř. č. 366.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
MV Projekt Klatovy s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 756/1 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - „Klatovy, Logistic, čp. 752 - NN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 500,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 367.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
MV Projekt Klatovy s.r.o. (oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 2470/19, 3587/1 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy - „Klatovy, K Letišti - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 22 400,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 368.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená 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. 3792/1, 3792/29, 3792/154 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy - „Klatovy, Hálkova - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 37 000,- Kč + DPH a na dobu neurčitou- poř. č. 369.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného břemene uzavřená 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: pp.č. 3636/1 v k.ú. Klatovy - zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - „Pihovice, p. 2937/5, Žižkovský - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně - 3 200,- Kč + DPH a na dobu neurčitou – poř. č. 370.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem
(prodávající)
Předmět smlouvy: dodávka 150 ks nádob na separovaný sběr bílého skla, barevného skla,
papíru a plastů – poř. č. 371.
Kupní smlouva se zřízením věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a BO, Alešova, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 965/92 v k.ú. Klatovy - věcné břemeno - kabel veřejného osvětlení.
- poř. č. 372.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a BN, Jungmannova, Klatovy (dárce).
Předmět smlouvy: pp.č. 1309/15 v k.ú. Klatovy - bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě
terénních úprav na obecním pozemku – poř. č. 373.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a manž. F a ZS, Petrovice, Měčín (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/150, 3792/152 v k.ú. Klatovy – poř. č. 374.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a AH, Dukelská, Domažlice (dárce).
Předmět smlouvy: pp.č. 3197/197, 3197/198 v k.ú. Klatovy – poř. č. 375.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a VS, Klášterní, Teplá u Toužimě (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 3179/48 v k.ú. Klatovy – poř. č. 376.
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Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a ing. VP, ing. RP a JV (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 1/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 377.
Smlouva o dílo uzavřená mezi Technickými službami města Klatov, zastoupenými
ředitelem Peterem Pošefkou (objednatel) a PKI - Teplotechna Brno spol. s r.o. (zhotovitel).
Předmět smlouvy: „Rekonstrukce kremační pece v krematoriu v Klatovech“ – poř. č. 378.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. arch. Petrem Taušem, autorizovaným
architektem, Plzeň (zhotovitel).
Změna: čl. 6 Platební a fakturační podmínky – poř. č. 379.
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a DH, Podhůrecká, Klatovy
(příjemce).
Předmět smlouvy: poskytnutí finančního příspěvku 5 000,- Kč za vybudované
protipovodňové a protizáplavové opatření – poř. č. 380.
Bod č. 441/20
Rada města projednala zprávu SNK a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
1/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, kat. A, 1+2 s příslušenstvím,
Vrbova, Klatovy s pí MV, bytem Klatovy, Masarykova na dobu určitou s platností
od 25. 10. 2013 do 24. 10. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
2/ uložila panu místostarostovi a SNK opětovně jednat o slevě z nájmu s nájemci bytů
v domech Suvorovova a Plánická a RM předložit zprávu o výsledku jednání
3/ vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněných bytových jednotek č. 628/7 a 628/5,
v čp. 628/II, Plzeňská ul. a bytové jednotky č. 293/18, Masarykova 293/II
a doporučuje ZM tento prodej schválit,
4/ doporučila ZM nevyužít předkupního práva k bytové jednotce č. 84/1, Procházkova
84/V.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 442/20
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací.
Bod č. 443/20
Rada města uložila ředitelce MěKS do 22. 10. 2013 předložit panu místostarostovi
celkovou výměru navrhovaných pronajímaných prostor kulturního domu.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 444/20
Rada města vzala na vědomí návrh p. Pošefky na provedení sadovnických úprav zahrady
„Pavilon U Muzea“ a návrh p. místostarosty JUDr. Štancla a uložila oběma místostarostům
do 29. 10. 2013 předložit návrhy na úpravy zahrady včetně rozpočtů.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
p. JUDr. J. Štancl
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Bod č. 445/20
Rada města vzala na vědomí 3. ročník Dobročinného vánočního bazaru, který se uskuteční
14. 12. 2013 a rozhodla o tomto bodu jednat na příštím zasedání RM dne 29. 10. 2013.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 446/20
RM vzala na vědomí dopis od společnosti POVED s.r.o. o řešení přestupního uzlu –
autobusového terminálu u žst. Klatovy a návrh změny charakteru některých autobusových
linek – převedení do systému MHD v Klatovech a uložila p. starostovi informovat RM
o výsledku jednání, které proběhne 5. 11. 2013.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 447/20
RM vzala na vědomí dopis od Klatovské teplárny a.s. a uložila předsedovi představenstva
Ing. Křížovi pravidelně informovat RM o placení pohledávky Klatovské nemocnice a.s.
Bod č. 448/20
Rada města projednala žádost MěKS Klatovy a souhlasila s převedením finančních
prostředků ve výši 113 256 Kč z investičního fondu na opravu omítek skladu, opravu
rampy, opravu krytiny markýzy bočního vstupu a opravu lůžkového žlabu.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 449/20
Rada města doporučila podpořit akci cyklomaraton AUTHOR Král Šumavy a zahrnout tuto
akci do Zlatého fondu města Klatov za shodných podmínek jako v uplynulém období.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 450/20
Rada města rozhodla realizovat nákup energií pro rok 2014 prostřednictvím Kladenské
komoditní burzy.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 451/20
Rada města vzala na vědomí zprávu MOODÝS Investora servis. Podrobné informace budou
podány na prosincovém ZM.
Zodpovídá:m p. Ing. V. Chroust
Bod č.452/20
Rada města vzala na vědomí žádost Oblastní charity Klatovy na finanční příspěvek za
sociální služby, zajišťující na území města a spádových oblastí a rozhodla opětovně se touto
žádostí zabývat na zasedání RM dne 12. 11. 2013.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
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Bod č. 453/20
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 21
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 29. 10. 2013
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. 454/21
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 455/21
1. Rada města doporučila ZM schválit směnu části pozemku č. 369/1 o výměře cca 50 m2
v k. ú. Kvaslice ve vlastnictví města Klatovy za části pozemkových parcel č. 476/6 a č.
476/3 o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Kvaslice ve vlastnictví KSP, Plánická,
33901, Klatovy, bez finančního plnění.
2.

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části stp. č. 1/8 o výměře cca 56 m2 v k.
ú. Drslavice u Tupadel za cenu cca 11 200 Kč P a MB, Varšavská,12000, Praha 2.

3.

Rada města doporučila ZM schválit prodej:
a) nebytové jednotky č. 243/13 v domě čp. 243/II vč. id. 53/1000 z celku
zastavěného pozemku stp.č. 1281 v k.ú. Klatovy Společenství domu čp. 243/II
v Klatovech za cenu dle Zásad prodeje bytového fondu z majetku města
a nedoporučila ZM schválit prodej:
b) obecních pozemků pp.č. 4127, 2045/7 a 2045/14 o celkové výměře 662 m2 v k.ú.
Klatovy Společenství domu čp. 243/II v Klatovech za cenu:
- dle platné cenové mapy 1400 Kč/m2, tj. celkem 926 800 Kč
- dle návrhu Společenství domu cca 302 Kč/m2, tj. celkem 200 000 Kč.

4.

Rada města rozhodla o předání nemovitostí - objektu bývalé vojenské ubytovny Na
Bělidle čp. 363, Klatovy IV na stp.č. 2099 v k.ú. Klatovy do správy a údržby Správy
nemovitostí Klatovy, s.r.o.

5.

Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z
důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, Maxima
Gorkého, pp.č. 148/2- kNN“ – v pp. č. 3441/1 ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu
cca 38 bm za jednorázovou úhradu ve výši cca 7 600 Kč + DPH v platné výši.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 456/21
Rada města rozhodla uzavřít dodatek o změně smlouvy č. 01/HO/2004 ze dne 6. 5. 2004,
s tím, že se smlouva o výpůjčce mění dnem 1. 1. 2014 tak, že doba výpůjčky budovy
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše čp. 1/IV v Klatovech se prodlužuje do 31. 12. 2029.
Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
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Bod č. 457/21
Rada města revokuje URM ze dne 15. 10. 2013 a doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 9. 9. 2008 se společností STAFIN a.s. Edvarda
Beneše 540/31, Plzeň, týkající se úhrady kupní ceny za prodej pozemku zastavěného
bytovým domem vybudovaným v 1. dílčí etapě – stp.č. 6527 o výměře 364 m2 v k.ú.
Klatovy z uhrazené zálohy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 458/21
1. Rada města schválila doplnění subdodavatele, JP, Velké Hydčice, 341 01 Horažďovice,
IČO 68803133, do přílohy č.1 k SoD č. ORM/26/2013/Kč.
2. Rada města uložila ORM uzavřít dodatek č. 2 k SoD s firmou Professional Building,
s.r.o. Plzeň, týkající se rozšíření seznamu subdodavatelů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 459/21
1.
Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu mimo režim zákona na akci „Lipová alej v Otíně“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče – TH, Táborová, 345 62 Holýšov,IČ: 71830979.
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 290 040,00 Kč bez
DPH, 350 948,00 Kč včetně DPH.

Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče KHL-EKO s.r.o. ze zadávacího řízení
z důvodu nesplnění požadavků a podmínek zadavatele.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 460/21
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona na akci „Dodávka nákladního auta s hydraulickou rukou pro
manipulaci s nádobami na separovaný sběr“ v rámci projektu „Doplnění a zkvalitnění
systému pro separaci a svoz odpadu města Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy HCS Centrum s.r.o., Chýnovská 850,
391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 26031221.
3.

2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 349 000,00 Kč
bez DPH, 2 842 290 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 461/21
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona na akci „Stavební úpravy technologie SCZT Klatovy,
2

Podhůrčí – I. etapa“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče – Sdružení
INSTALLTOP spol. s r. o., HORA spol. s r.o., ELMONT spol. s r.o., vedoucí účastník
INSTALLTOP spol. s r.o., U cihelny 2128, 390 02 Tábor, IČ: 48204676
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 10 287 808,00 Kč
bez DPH, 12 159 317,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 462/21
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona na akci „Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na
kulturní centrum“. 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
2.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 9 940 000,00 Kč bez
DPH, 12 027 400,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 463/21
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona na akci „Vozidlo pro svoz domovního odpadu“. Rada města se
ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka firmy – Komunální technika, s.r.o. Boleslavská 1544, 250 01
Brandýs nad Labem, IČ: 26684055.
2.

Rada města uložila jednateli Odpadového hospodářství Klatovy, s.r.o. ukončit zadávací
řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za
cenu 3 270 000,00 Kč bez DPH, 3 956 700,00 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. V. Král, Ph.D

Bod č. 464/21
Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti k projektům Technologická zařízení pro
potřeby výuky ZŠ Klatovy a Pavilon skla v termínu do 20. 12. 2013 (příp. 1.11.) s tím, že
v předstihu bude RM a ZM předloženo ke schválení realizace a financování projektů
s podporou ROP NUTS II Jihozápad.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 465/21
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace ze SFŽP
k projektu s názvem: „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby, Klatovy“ v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 466/21
1. Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/27/2012
„Rekonstrukce technologie SCZT Podhůrčí Klatovy“, týkající se rozdělení ceny za
výkon autorského dozoru na realizaci jednotlivých etap díla.
2. Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. ORM/27/2012.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 467/21
1. Rada města doporučila ZM schválit Dohodu o změně smlouvy č. 9255910012 – D
(smlouvy o poskytnutí dotace z prostředí Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu
nájemních bytů v obcích – na dům č.p. Klatovy 125/V) v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 468/21

Rada města doporučila ZM schválit návrh akcí do Programu regenerace MPZ pro rok 2014:

- objekt čp. 66/I., náměstí Míru, Klatovy – oprava soklu
- objekt věže u čp. 174/I., Plánická ul., Klatovy – nátěr šindelové střechy
- objekt čp. 63/I., náměstí Míru, Klatovy – oprava komínů

Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 467/21
l. Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku č. 2/2013.
2.

Rada města vzala na vědomí termín zápisu dětí do 1. tříd, který se koná dne
7. 2. 2014.
Zodpovídá: Ing. A. Kunešová

Bod č. 468/21
Rada města doporučila ZM schválit návrh témat grantů v oblasti kultury a sportu pro rok
2014.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 469/21
1. Rada města schválila s platností od 1. 11. 2013 koordinátorku Projektu Zdravé město a
místní Agendy 21 Ing. Gabrielu Lavičkovou.
2.

Rada města schválila od 1. 11. 2013 zapisovatelku Komise pro udržitelný rozvoj,
zdravé město a místní Agendu 21 Ing. Gabrielu Lavičkovou.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 470/21
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
21. října 2013 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 1384 oprávněným členům.
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Výše příspěvku činí 534 Kč/1 člen. Dotace s návrhem nad 50 000,- Kč doporučila ZM ke
schválení (LTK Klatovy, Atletika Klatovy, TJ SOKOL Klatovy, SK Klatovy 1898, BK
Klatovy),
k bodu 2/ mimořádné dotace:
1/ JOHAN o.s. – žádost o dotaci na Festival Poezie na rynku 2014 – rada města rozhodla
postoupit žádost do grantové komise.
2/ Oblastní charita Klatovy – žádost o dotaci na podporu sociálních služeb – zatím
odloženo
3/ SK Klatovy 1898 o. s. – žádost o dotaci na činnost klubu – rada města rozhodla řešit
dotaci při přípravě rozpočtu na r. 2014.
4/ Kanoistický klub Klatovy – žádost o dotaci na pořádání závodů – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč.
5/ Policejní sportovní klub Klatovy – žádost o dotaci na dopravu pro klatovské
reprezentanty – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč.
6/ TJ Sokol Klatovy – žádost o příspěvek na závody v šachu pro Jitku Jánskou a Tomáše
Hurdzana – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2x 7000 Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 471/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2013.
Bod č. 472/21
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací uzavřený mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a ing. JD,
CSc., Vlastimila Rady, České Budějovice (budoucí dárce).
Změna: budoucího dárce ing. JD, CSc. nahrazuje společnost Borovky, s.r.o., Brigádnická
1723/4, České Budějovice, jako právní nástupce fyzické osoby - poř. č. 381
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným Správou nemovitostí
Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou Adámkovou (půjčitel) a Vlastivědným
muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupeným ředitelem Mgr. Lubošem Smolíkem
(vypůjčitel).
Předmět smlouvy: budova bez čp. a če. na pozemku parc. č. st. 4313 v k.ú. Klatovy.
Účel výpůjčky: sklad.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - do 31. 12. 2015 – poř. č. 382.
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a MM TRADER CZ,
a.s. Kladno, zastoupenou Miroslavem Sochorem (zprostředkovatel).
Předmět smlouvy: burzovní obchody s komoditami - elektřina a plyn.
Smlouva se sjednává na dobu určitou - do 31. 12. 2013 – poř. č. 383.
Smlouva o centralizovaném zadávání uzavřená 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;
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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; Zimním stadionem Klatovy o.p.s. (podřazení odběratelé).
Předmět smlouvy: centralizované zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou
dodávky nabízené a kupované na komoditních burzách – poř. č. 384.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Výkon autorského dozoru - rekonstrukce
technologie SCZT Podhůrčí Klatovy - I. etapa“ uzavřený mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o.,
Plzeň, zastoupenou jednatelem ing. Pavlem Boříkem (zhotovitel).
Změna: čl. V Cena díla – poř. č. 385.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby“ uzavřený
mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel)
a Professional Building, s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem Pavlem Kodýtkem
(zhotovitel).
Změna: příloha č. 1 - rozšíření seznamu subdodavatelů – poř. č. 386.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (prodávající) a EP, Havlíčkova, Švihov (kupující).
Předmět smlouvy: id 189/7573 z celku stavení parcely č. 3536 v k.ú. Klatovy – poř. č. 387.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a BV SPECTRUM, spol. s r.o., Ústaleč, zastoupenou
jednatelem ing. Františkem Vlachem (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/148, 3792/149 v k.ú. Klatovy – poř. č. 388.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a ing. FV, Travná, Praha 14
(povinný).
Předmět smlouvy: pp.č. 3792/40 v k.ú. Klatovy - věcné břemeno - vedení kanalizační stoky.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou – poř. č. 389.
Směnná smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a VS, Rozkvetlá, Plzeň.
Předmět smlouvy: město Klatovy postupuje VSpp.č 1172/14 v k.ú. Kal u Klatov a pp.č.
201/55 v k.ú. Bezděkov za pp.č. 1029/2 v k.ú. Bezděkov – poř. č. 390.
Směnná smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a AH, Dukelská, Domažlice.
Předmět smlouvy: město Klatovy postupuje AH pp.č 3197/84 v k.ú. Klatovy za pp.č.
4242/327, 4242/329, 3197/223 v k.ú. Klatovy – poř. č. 391.
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu „Finanční podpora
výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013“ uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a
Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem Milanem Chovancem (poskytovatel dotace).
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Předmět smlouvy: „Metropolitní síť Klatovy - III. etapa“ - finanční dotace ve výši 500 000,Kč – poř. č. 392.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená 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: p.č. 3441/1 v k.ú. Klatovy - umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy - uložení zemního kabelu NN (Klatovy, Maxima Gorkého).
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (7 600,- Kč) a na dobu neurčitou – poř. č. 393.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a JG, Javoříčko, Kolinec
(nájemce).
Předmět smlouvy: pp.č. 81/1 v k.ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou – poř. č. 394.
Změna: čl. 6 - oplocení pozemku.
Bod č. 473/21
1. Rada města uložila odboru výstavby a územního plánování předložit návrh zadání ÚPN
Klatovy ke schválení ZM dne 5. 11. 2013.
2. Rada města doporučila ZM schválit návrh zadání ÚPN Klatovy. Krajský úřad
Plzeňského kraje - odbor životního prostředí, nepožaduje zpracování vyhodnocení
vlivů návrhu zadání ÚPN Klatovy z hlediska vlivů na životní prostředí, navrhované
řešení nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
Bod č. 474/21
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ.
Bod č. 475/21
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města a přijala
tyto závěry:
k bodu 5 – doporučila ZM schválit název nově vzniklé ul. na Horažďovickém předměstí „Žitná“
Rada města uložila komisi pro kulturu a vzhled města a komisi pro územní rozvoj,
urbanismus a RMPZ sjednotit názory na umístění uměleckého díla J. Vajceho.
Bod č. 476/21
Rada města vzala na vědomí zápis č. 9/13 z jednání bytové komise přijala následující
závěry:
k bodu 2.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova 381/III, s pí. HNna dobu určitou od 24. 10. 2013 do 23. 3. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Divadelní 148/I, s pí. PC na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
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schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Divadelní 148/I, s pí JR na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Masarykova 381/III, s p. JVa pí. AM na dobu neurčitou, nájemné 46,45
Kč/m2,
k bodu 2.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Plánická 836/IV, s pí MO na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.6. - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Prusíkova 480/III, s pí DK na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Jiráskova
783/II, s pí GM a JM na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.8. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy,
Koldinova 325II, s pí VB na dobu určitou od 9. 11. 2013 do 8. 11. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.9. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy,
Plánická 836/IV, s pí MM na dobu určitou od 10. 11. 2013 do 9. 11. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.10. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy,
Suvorovova 691/IV, s p. KP na dobu určitou od 12. 11. 2013 do 11. 11.
2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bobu 2.11. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Koldinova 325/II, s p. AH na dobu určitou od 12. 11. 2013 do 11. 11. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.12. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Koldinova 325/II, s pí MS na dobu určitou od 14. 11. 2013 do 13. 11. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.13.- schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.21, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III, s pí. EP a p. MP na dobu určitou od 15.11.2013 do
14.11.2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.14. - schválila prodloužení nájemního vztahu pí ZK k bytu č. 24, na adrese
Klatovy, Masarykova 391/III, na dobu určitou do 28. 2. 2014,
k bodu 3.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, kat. C, 1+1 s
příslušenstvím, na adrese Klatovy, Niederleho 272/III s pí LV, bytem
Měchurova 317/II, Klatovy nájemné 38,27 Kč/m2, smlouva od 11. 11. 2013
do 10. 11. 2014,
k bodu 3.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká 832/III, s pí DR, bytem Rybova 288,Přeštice,
nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva od 11.11.2013 na dobu neurčitou,
k bodu 3.3.- schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č.14, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká 832/III, s p. JK, bytem
Chvalšovice 11, p. Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2, smlouva od 11. 11. 2013
na dobu neurčitou,
k bodu 2.3 -

k bodu 4.1. - souhlasila s přenecháním bytu č. 28, Klatovy, Plánická 125/V, do podnájmu
p. LM, pí ŠP a AM, na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014,
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k bodu 4.2. - souhlasila s přenecháním bytu č. 5, Klatovy, Hálkova 132/V, do podnájmu
p. LM a pí IL na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014,
k bodu 5.1. - schválila podání výpovědi z nájmu bytu č. 7 na adrese Klatovy, Za
Beránkem 763/II, p. JJ z důvodu porušení povinností nájemce,
k bodu 6.1. - zamítla žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, Gorkého 299/II,
Klatovy, podanou p. MJ a JM,
k bodu 6.2. - snížení nájmu v čp. 132/V – bude řešeno na zasedání RM, konané dne
12. 11. 2013,
k bodu 6.3. - souhlasila se snížením prodejní ceny bytové jednotky č. 786/12 na částku
Kč 850.000,Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 477/21
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory a přijala následující závěry:
a/ schválila výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 122/I Václavská ul., firmě Revotex
s.r.o. z důvodu neplacení nájmu,
b/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 59/I s p. PH na vinárnu,
c/ schválila rozšíření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 9/IV s p. PH o jednu
kancelář,
d/ schválila ukončení nájmu z nebytového prostoru v čp. 9/IV s Oblastní charitou dohodou
k 30. 11. 2013.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 478/21
Rada města schválila program zastupitelstva města konané dne 5. 11. 2013.
Bod č. 479/21
Rada města schválila LTK Klatovy užití znaku podle § 34a, odst. 3 zák. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, u příležitosti vydání almanachu k 120 výročí tenisu v Klatovech.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 480/21
Rada města schválila pravidla užití loga města Klatovy v souladu s Manuálem jednotného
vizuálního stylu. Součástí je žádost o udělení souhlasu k užívání loga města Klatov.
Bod č. 481/21
Rada města rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor
v 1. podzemním a 1. a 2. nadzemním podlaží budovy čp. 767 Domažlická ulice v Klatovech
s termínem přihlášení zájemců do 30. 11. 2013.
Termín-ihned
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl

Bod č. 482/21
Rada města vzala na vědomí 3. ročník Dobročinného vánočního bazaru, který se uskuteční
14. 12. 2013 a rozhodla, že 2/3 výtěžku bude věnováno DDM Klatovy a 1/3 výtěžku bude
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věnována na zajištění pomůcek pro adaptaci 3 dětí do školního kolektivu podle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 483/21
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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USNESENÍ č. 22
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. 11. 2013
Bod č. 484/22
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 485/22
1. RM rozhodla o prodloužení platnosti stávajících nájemních smluv pro umístění
reklamních panelů formou úplatného pronájmu na dobu určitou do 31. 12. 2015.
Ostatní podmínky nájemních smluv zůstávají nezměněny.
Jedná se o tyto reklamní panely:
a) MLT, s.r.o. Klatovy – Hřbitovní ul.,
b) Jiří Křišťan, Strakonice, Dům nábytku Klatovy - Hřbitovní ul.,
c) ARBO, s.r.o. - Hřbitovní ul.,
d) Klatovská stavební společnost s.r.o. Klatovy - Hřbitovní ul.,
e) CUPLOVÁ-barvy Klatovy - Hřbitovní ul.,
f) Ing. Stanislav Košťálek, Kolín – 2x reklama na zdi u Puškinovy ul.
2.

RM rozhodla o uzavření smluv o výpůjčce pro umístění reklamních panelů dobu
určitou do 31. 12. 2015. Jedná se o tyto rekl. panely:
a) ZKD Sušice – před prodejnou v Podhůrčí u Sparty,
b) TIME SERVICE a. s., Praha – rekl. hodiny na Rybníčkách s podmínkou úhrady
dlužného místního poplatku do 30.11.2013,
c) EKONOMICKÉ SLUŽBY, s.r.o. Strakonice – rekl. hodiny u KD,
e) Ing. Stanislav Košťálek, Kolín – Domažlická ul. u ATÚ,
f) PENNY Market Klatovy – Domažlická ul.– před marketem,
g) ORIS Praha, s.r.o. – Hřbitovní ul.

3.

RM rozhodla o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na pronájem stp. č. 4160 a části
pozemku p. č. 3405/3 v k. ú. Klatovy, zastavěného prodejním stánkem JANIVA
majitelům stánku J a IZ, U Pošty, Klatovy na dobu určitou do
31. 12. 2015. Ostatní podmínky nájemních smluv zůstávají nezměněny.

4.

RM rozhodla o výpůjčce části pozemků č. 782/16, 782/14, 782/13 a části č. 774 v k. ú.
Luby o celkové výměře 3 042 m2 Sboru dobrovolných hasičů Luby u Klatov,
IČ 626 33 414, dobu neurčitou.

5.

RM souhlasila s uložením chráničky HDPE o průměru 40 mm pro město Klatovy
v pozemcích ve vlastnictví společnosti EDEN Development a.s., Vršovická 1527/68b,
Praha 10 – Vršovice – pp.č. 955/4 a 955/22 v k.ú. Klatovy bezúplatně s podmínkou
předchozího uzavření smlouvy o zřízení práva obdobného věcnému břemenu na
umístění chráničky HDPE v pp.č. 955/4 a 955/22 v k.ú. Klatovy mezi společnosti
EDEN Development a.s., Vršovická 1527/68b, Praha 10 – Vršovice jako povinným a
městem Klatovy a firmou Telefónica Czech Republic a.s. jako oprávněným, na dobu
neurčitou, ze strany města bezúplatně.
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6.

Rada města rozhodla o změně nájemného za pronájem zemědělských pozemků
v majetku obce ve všech spravovaných katastrálních územích tak, že od 1. 1. 2014 činí
výše nájemného 1 500 Kč/ha/rok + inflace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 486/22
1. Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Centrum Clatovia – stavební
úpravy čp. 59/I, Klatovy“ formou otevřeného řízení tj. zveřejněním ve Věstníku VZ +
zveřejněním na úřední desce města Klatov a na profilu zadavatele.
2.

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

3.

Rada města schválila text kvalifikační a zadávací dokumentace dle přílohy s tím, že
platební podmínky dle čl. 2.4. budou upraveny dle diskuze.

4.

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 12. 2013 od 09.30 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

5.

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Aleš Buriánek
JUDr. Jiří Štancl
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaroslav Nejdl
Petr Fiala
Ing. Jiřina Adámková
Martin Červený
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 12. 2013 od 09.30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 10. 12. 2013 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 487/22
Rada města vzala na vědomí návrh změny jízdních řádů linek autobusové veřejné linkové
dopravy a uložila starostovi jednat se společností POVED s.r.o.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
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Bod č. 488/22
Rada města
1/ vzala na vědomí:
a/ dopis společnosti POVED s.r.o. ve věci projektové přípravy a možnosti financování
stavby přestupního uzlu – autobusového terminálu u žst. Klatovy včetně příloh,
b/ základní informace k přestupním uzlům veřejné dopravy uvedené v Plánu dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje, který Rada Plzeňského kraje schválila usnesením
č. 4882/11 ze dne 8. 12. 2011,
c/ vlastnické vztahy v dotčeném území (stávající autobusové nádraží, stávající vlakové
nádraží a prostor mezi těmito areály) včetně změn v letech 2012 – 2013,
2/

souhlasila se záměrem zpracovat studii, případně projektovou dokumentaci pro
územní rozhodnutí, pro přípravu stavby přestupního uzlu-autobusového terminálu u
žst. Klatovy v souladu s Plánem dopravní obslužnosti Plzeňského kraje,

3/ uložila:
a/ zařadit plochy pozemků p.č. 1482/2, 1483 a 1493 v k.ú. Klatovy v rámci zpracování
návrhu územního plánu do funkčního regulativu, který umožní řešit v dotčeném
území jako nový autobusový terminál, tak dopravu v klidu (parkování) včetně jejich
zařazení na seznam veřejně prospěšných staveb,
b/ informovat plzeňského organizátora veřejné dopravy POVED s.r.o. o stanovisku
města Klatovy.
Zodpovídá: p. F. Kocelda
Bod č. 489/22
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 4. 11. 2013.
Bod č. 490/22
Rada města rozhodla o Výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města Klatovy a ukládá
OŽP zadat plnění VZMR firmě SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní
služby ZÁPAD, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ 48035599, 312 00 Plzeň za cenu
317 470,91 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. J. Michálková
Bod č. 491/22
Rada města uložila HO požádat o poskytnutí finančního příspěvku ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na akci „Točník – chodník u silnice III/11766“
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 492/22
Rada města projednala předložený návrh osvětlení náměstí a uložila ORM, TSMK
a architektce města předložit na jednání RM dne 26. 11. 2013 doplňující informace
k nazvučení a osvětlení náměstí.
Termín: 26. 11. 2013
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. P. Pošefka
pí Ing. Arch. E. Brandová
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Bod č. 493/22
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
zastoupeným Ing. Zdeňkem Kuťákem (povinný).
Předmět smlouvy: pp.č. 265/1 v k.ú. Klatovy - silnice I/22 za kruhovým objezdem ve směru
na Horažďovice.
Účel smlouvy: „Sobětice - prodloužení vodovodního řadu“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou finanční úhradu 4 824,- Kč a na
dobu neurčitou – poř. č. 395
Směnná smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a VL, Borečnice, Čížová.
Předmět smlouvy: směna pp.č. 641/3, 641/6, 645/5 v k.ú. Luby ve vlastnictví VL za parcelu
PK č. 2574 v k.ú. Luby ve vlastnictví města Klatov.
Směna pozemků bude provedena s finančním doplatkem ve výši 148 725,- Kč ve prospěch
V. Leistnera – poř. č. 396.
Dohoda o náhradě za užívání stavby silnice I. třídy bez právního důvodu uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (uživatel) a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zastoupeným Ing. Zdeňkem Kuťákem (vlastník).
Předmět dohody: silnice I/22 v k.ú. Klatovy.
Účel užívání: provádění stavebních prací - prodloužení vodovodu v rámci akce „Sobětice prodloužení vodovodního řadu“.
Výše náhrady činí celkem 19 757,- Kč – poř. č. 397
Smlouva o spolupráci uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a TRIATLON KLUB KLATOVY, Pod Hůrkou 496, Klatovy.
Předmět smlouvy: spolupráce při projektu „MTB horská kola“ a „Road Author Král
Šumavy“ v letech 2014 a 2015 – poř. č. 398.
Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemků) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
zastoupeným Ing. Zdeňkem Kuťákem (stavebník).
Předmět smlouvy: právo provést stavbu „I/27 Klatovy, ul. 5. května - oprava povrchu
komunikace“ – poř. č. 399
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou MARTIA a.s., Ústí nad Labem (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: pp.č. 3197/127 v k.ú. Klatovy - umístění zařízení distribuční soustavy „Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, p. 3197/1 - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (1 000,- Kč) a na dobu neurčitou – poř. č. 400.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou MARTIA a.s., Ústí nad Labem (budoucí oprávněný).
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Předmět smlouvy: pp.č. 3197/86 v k.ú. Klatovy - umístění zařízení distribuční soustavy „Klatovy IV, K Zaječímu vrchu, p. 3197/1 - kNN“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (4 006,- Kč) a na dobu neurčitou – poř. č. 401.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Sdružením firem INSTALLTOP spol. s r.o., HORA
spol. s r.o., ELMONT Tábor spol. s r.o. (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Rekonstrukce SCZT Podhůrčí,
Klatovy - I. etapa“ – poř. č. 402.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Klatovskou stavební společností s.r.o., zastoupenou
jednatelkou Jitkou Dvořákovou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Zatraktivnění areálu letního kina
v Klatovech na kulturní centrum“ – poř. č. 403.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a HCS Centrum s.r.o., Planá nad Lužnicí, zastoupenou
jednatelem Josefem Sokolíkem (prodávající).
Předmět smlouvy: dodávka 1 ks nákladního vozidla s hydraulickou rukou pro manipulaci
s nádobami na separovaný sběr – poř. č. 404.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Tomášem Hupačem, Holýšov (zhotovitel).
Předmět smlouvy: dodávka služeb pro dílo „Lipová alej v Otíně“ – poř. č. 405.
Kupní smlouva uzavřená mezi Odpadovým hospodářstvím Klatovy, s.r.o., zastoupenou
ředitelem Ing. Vladimírem Králem Ph.D (kupující) a Komunální technikou, s.r.o., Brandýs
nad Labem, zastoupenou jednatelem Jaroslavem Řehořem (prodávající).
Předmět smlouvy: dodávka 1 ks vozidla pro svoz domovního odpadu značky Renault Semat
14 UVK – poř. č. 406.
Smlouva o výkonu autorského dozoru uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Karlem Kučerou,
Masarykova 484, Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: výkon autorského dozoru při provádění díla „Zatraktivnění areálu letního
kina v Klatovech na kulturní centrum“ – poř. č. 407.
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ADESTIK s.r.o.,
Vrhaveč, zastoupenou Ing. Drahoslavem Kourou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: výkon technického dozoru stavebníka „Stavební úpravy technologie
SCZT Klatovy, Podhůrčí - I. etapa“ – poř. č. 408.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a P a JŠ, Lipová, Klatovy (dárci).
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbě „Klatovy - přeložka vodovodu
pod objektem čp. 650/IV“ – poř. č. 409.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a TVAR, výrobním družstvem
Klatovy (povinný).
Předmět smlouvy: část pp.č. 1516/1 v k.ú. Klatovy - věcné břemeno - vedení v zemi
uložené kanalizační přípojky včetně revizní šachty.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (12 000,- Kč) a na dobu neurčitou – poř. č. 410.
Bod č. 494/22
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací.
Bod č. 495/22
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a vzhled města, konané dne
4. 11. 2013.
Bod č. 496/22
Rada města schválila převod finančních prostředků z rezervního fondu TSMK do IF ve výši
1 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci kremační pece,
rekonstrukci objektu poklady v letních lázních a rekonstrukce zdi – urnový háj v Klatovech.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod 497/22
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Palackého
3/II s manželi J a TM na dobu určitou 1 roku, nájemné 46,45 Kč/m2.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 498/22
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, M. Gorkého
299/II s MJ a JM na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013, nájemné 32 Kč/m2.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 499/22
Rada města rozhodla revokovat usnesení č. 12 ze dne 18. 6. 2013, bod 289/12/f, tak, že
sleva na nájemném domů čp. 691, 692 a 693, Suvorovova ul. činí 25% do doby odstranění
závad.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 500/22
1. Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky dle § 34
zákona č. 137/2006 Sb. formou jednacího řízení bez uveřejnění „Recepce čp. 62/I,
Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o
přidělení veřejné zakázky firmě KATAK DESING s.r.o., Vídeňská 28, 339 01 Klatovy,
IČ 27950425.
2. Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 626 686,83 Kč bez DPH,
758 291,13 Kč vč. DPH.
3. Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit tuto investiční akci do rozpočtu roku
2014 ve výši 833 000 Kč (dodávka recepce + IT vybavení).
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 501/22
Rada města vzala na vědomí Petici - „Podpora pro využití městské nemovitosti čp. 58 za
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účelem vybudování prostor pro ZUŠ Klatovy“ a rozhodla projednat tuto petici na příštím
zasedání RM dne 26. 11. 2013.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 502/22
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 23
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 26. 11. 2013
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. 503/23
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 504/23
1/ Rada města doporučila ZM schválit Oblastní charitě pro r. 2014 na překlenovací období
finanční příspěvek ve výši 350 tis. Kč.
2/ Rada města vzala na vědomí zprávu o spektru sociálních služeb města.
Zodpovídá: p. JUDr. J. Štancl
Bod č. 505/23
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pp. č. 420/25 o výměře 150 m2 v k.ú. Luby
A a FČ, Pod Hůrkou, 339 01 Klatovy za cenu smluvní ve výši 500,- Kč.
2/

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 316/9 o výměře 158 m2 v k.ú.
Vícenice za cenu smluvní ve výši 50 Kč/m2, celkem 7 900 Kč od MŘ, Vícenice, 339 01
Klatovy.

3/

Rada města nedoporučila ZM revokovat usnesení ze dne 11. 12. 2012 a schválit zpětný
odkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 2878/16752 z celku pp.č. 898/36 a 898/37
v k.ú. Klatovy od spoluvlastníků – manželů Ing. PL, bratří D, 140/7, Praha 9 –
Vysočany a ML, Pod Vrškem, Klatovy II, manželů I a DB, Dragounská, Klatovy IV.,
JJ, Dragounská, Klatovy IV. K a ZL, Dragounská, Klatovy IV., do majetku města za
kupní cenu, za níž město tyto spoluvlastnické podíly odprodalo, tj. celkem
4 080 Kč.

4/

Rada města nedoporučila ZM schválit:
a/ výjimku ze Zásad prodeje bytů a převod bytu č. 753/4 v bytovém domě čp. 752753/III. Ing. ZZ, Mánesova, Strakonice formou směny za pozemky pp.č. 954/5,
954/115, 954/116 v k.ú. Klatovy o celkové výměře 2 374 m2
b/ výkup pp.č. 954/5, 954/115, 954/116 v k.ú. Klatovy o výměře 2 374 m2 od
Ing. ZZ, Mánesova, Strakonice za cenu smluvní ve výši 900,- Kč.

5/

a/ Rada města nedoporučila ZM schválit výkup hradební zdi na pp.č. 58/1 vč.
zastavěného pozemku o výměře cca 30 m2 do majetku města od spoluvlastníků –
manželů P a PhDr. JS, Podolská, Praha 4-Braník (id. ¼)
PhDr. JS, Podolská, Praha 4 – Braník (id. ¼) a MUDr. KP, Plánická,Klatovy I za
smluvní cenu ve výši 150 tis. Kč

6/

Rada města rozhodla o ponechání nefunkčního potrubí kanalizace v obecním pozemku
pp.č. 3914/1 v k.ú. Klatovy v Měchurově ulici, s podmínkou jeho zaslepení betonovou
1

7/

směsí a zaměření jako „nefunkční síť“ a předání městu pro evidenci v digitální map.
Rada města revokovala své usnesení ze dne 3. 9. 2013 ve věci termínu realizace
akce: „Klatovy, Airweb – Plánické předměstí – optický kabel“ v obecních pozemcích
pp.č. 3206/116, 3206/127, 3206/128, 3206/137, 3206/35, 3206/141, 3206/1,
3206/124, 3206/180, 3206/173, 3206/179, 3206/174, 3179/12, 3206/183, 3206/120,
3206/121 v k.ú. Klatovy dle předložené situace a souhlasí s realizací akce v letech 2014
– 2015 dle Pravidel RM č. 1/2011 pro povolování výkopů.

8/

Rada města vzala na vědomí nedodržení podmínek stanovených v uzavřené smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Luby, parc.č. 515/3 – kNN“
a uděluje oprávněnému z věcného břemene firmě ČEZ Distribuce a.s smluvní pokutu:
a) za nepřizvání zástupce města k vytýčení trasy ve výši 5 000 Kč,
b) za nepřizvání zástupce města k zaměření stavby ve výši 5 000 Kč.
Splatnost pokut je stanovena do 31. 12. 2013.

9/

Rada města vzala na vědomí nedodržení podmínek stanovených v uzavřené smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „kú Klatovy – Kal, 3 RD, p.č.
1172/8 – kNN“ a uděluje oprávněnému z věcného břemene firmě ČEZ Distribuce a.s
smluvní pokutu:
a) za nepřizvání zástupce města k vytýčení trasy ve výši 5 000 Kč,
b) za nepřizvání zástupce města k zaměření stavby ve výši 30 000 Kč.
Splatnost pokut je stanovena do 31. 12. 2013.

10/ Rada města souhlasila s rozšířením přístavby garáží k objektu ZZSPK Klatovy čp.
790/II na obecní pozemek pp. č. 2050/6 v k.ú. Klatovy cca o 1,5 m dle nově
předloženého investičního záměru, s vyhotovením projektové dokumentace na stavbu
a s uzavřením dodatku č. 2 Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na
pozemcích vlastníka, s podmínkami hospodářského odboru.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 506/23
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Centrum Clatovia – stavební úpravy čp.
59/I., Klatovy“. Důvodem zrušení je stanovisko ÚOHS, týkající se skutečnosti, že projekt
zakládá veřejnou podporu, doporučení KÚ PK k dalšímu postupu a stažení žádosti o
podporu financování projektu z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný
stát Bavorsko 2007-2013.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 507/23
1/ Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Mgr. S. Sejpková
Bod č. 508/23
1/ Rada města schválila odpis pohledávek do podrozvahové evidence uvedených
v předložené Příloze č. 1, 2 a 3.
2/ Rada města schválila úplný odpis pohledávek z podrozvahové evidence uvedených
v předložené Příloze č. 4.
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Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 509/23
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise dne 13. 11. 2013.
Bod č. 510/23
Rada města vzala na vědomí petici „Podpora pro využití městské nemovitosti čp. 58,
Klatovy za účelem vybudování prostor pro ZUŠ“ a konstatovala, že zřizovatelem ZUŠ
J. Kličky v Klatovech, Plánická ul. je Plzeňský kraj, který by měl prostory ZUŠ řešit.
Rada města uložila starostovi petentům odpovědět.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 511/23
Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 293/1,
Masarykova ul. 293/II a bytové jednotky č. 786/12, Jiráskova 786/II a doporučila ZM tento
prodej schválit.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 512/23
Rada města projednala zápis č. 10/13 z jednání bytové komise ze dne 20. 11. 2013 a přijala
následující opatření:
k bodu 2.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Suvorovova s p. JJ na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014, nájemné
70,- Kč/m2 + sleva,
k bodu 2.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Koldinova s p. RC na dobu určitou od 7. 12. 2013 do
6. 12. 2014, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 2.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho s pí HF na dobu určitou od 10. 12. 2013 do 9. 12. 2014, nájemné
46,45 Kč/m2,
k bodu 2.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
Suvorovova s pí NK na dobu určitou od 14. 12. 2013 do 13. 12. 2014,
nájemné 70,- Kč/m2 + sleva,
k bodu 2.5. – schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Pražská
s pí ZV a p. PV na dobu určitou od 11. 11. 2013 do 10. 5. 2014, nájemné
70,- Kč/m2,
k bodu 2.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Plánická
s p. JS na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, nájemné 46,45 Kč/m2,
k bodu 2.7. - schválila prodloužení nájemního vztahu na dobu určitou do 12. 3. 2014 pro
pí JG, byt č. 1 na adrese Klatovy pod podmínkou uhrazení dlužné částky na
nájemném a poplatku z prodlení do 12. 12. 2013, v opačném případě
pověřuje SNK vyklizením bytu,
k bodu 3.1. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, kat. A, 1+2
s příslušenstvím, Klatovy, Rybníčky, s pí MŠ a p. RŠ, bytem Svrčovec,
Klatovy, na dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 46,45 Kč/m2,
k bodu 3.2. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, kat. A, 1+1
s příslušenstvím, Klatovy, Plánická, s pí MM, Koldinova, Klatovy, na dobu
určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70,- Kč/m2,
k bodu 3.3. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, kat. A, 1+3
s příslušenstvím, Klatovy, náměstí Míru, s pí MJ a p. RJ, bytem Náměstí
Míru, Klatovy, na dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70,-Kč/m2.
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k bodu 3.4. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, Koldinova, s pí IH, Zahradní, Klatovy, na dobu určitou 12
kalendářních měsíců, nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 3.5. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, Klatovy, Suvorovova, s pí JK, Soustov, Klatovy, na
dobu určitou 12 kalendářních měsíců, nájemné 70,-Kč/m2,
k bodu 3.6. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 404 a 416, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. JT a pí LT, oba bytem
Mochtín, nájemné 46,45 Kč/m2, na dobu neurčitou. Výše finančního
příspěvku Kč 80.000,-,
k bodu 3.7. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 416, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí AS, bytem
Masarykova, Klatovy, nájemné 46,45 Kč/m2. Smlouva na dobu neurčitou,
k bodu 3.8. - schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 606, kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká s p. JŠ, bytem Smetanova,
Nýrsko, nájemné 46,45 Kč/m2. Smlouva na dobu neurčitou,
k bodu 4.1. - souhlasila s přenecháním části bytu č. 12, Klatovy, Plánická do
podnájmu p. OC a pí HB, na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014,
k bodu 5.1. – vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 21 na adrese Klatovy, Plánická
na pí MČ,
k bodu 6.1. - rozhodla o vypovězení nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného pí L
K a p. MK bytem Klatovy, Vančurova, byt č. 2,
k bodu 7. zamítla návrh na snížení nájemného z předsíně, koupelny a WC podané
nájemci bytů v domě Hálkova, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 513/23
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne
18. 11. 2013.
Bod č. 514/23
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 17/2013 uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správnou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupenou jednatelkou ing. Jiřinou
Adámkovou (pronajímatel) a PH, Plzeňská, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: Balbínova 59/I, Klatovy
Účel nájmu: klub s barem.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 411.

Smlouva o výkonu umělecké činnosti uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Petrem Máchou, Agentura
Nordproduction, Chomutov (zástupce umělce).
Předmět smlouvy: vystoupení Jakuba Smolíka 11. 12. 2013 na náměstí Míru, Klatovy – poř.
č. 412.
Smlouva o účinkování uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Mgr. Davidem Němečkem, Brno (agentura).
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Předmět smlouvy: vystoupení skupiny PLAVCI S HONZOU VANČUROU + host Irena
Budweiserová 3. 5. 2014 na náměstí Míru, Klatovy – poř. č. 413.
Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pavlem Kučerákem, Točník 21 (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: pp.č. 143/2 v k.ú. Točník u Klatov.
Účel využití: zahrada – poř. č. 414.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a BRM spol. s r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem
ing. Miroslavem Jarošem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci
„Kompostárna Klatovy“ – poř. č. 415.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a MUDr. JŽ, Žitomírská, Praha 10 a ing. PŽ,
Rubešova, Praha 2 (kupující).
Předmět smlouvy: id. 1/6 z celku objektu k bydlení čp. 52, Klatovy IV, na stp.č. 926 a id.
1/6 z celku objektu k bydlení čp. 54, Klatovy IV na stp.č. 392 v k.ú. Klatovy – poř. č. 416.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Českým Realem, a.s., Praha; JM, Sokolovská,
Dobřany a PZ, Na Bělidle, Klatovy (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 737/9, 736/6, 645/7, 656/8, 641/10 v k.ú. Luby – poř. č. 417.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a KATAK design, Vídeňská 28, Klatovy (prodávající).
Předmět smlouvy: dodávka a instalace recepce v prostoru vstupní haly v 1. NP objektu čp.
62/I, Klatovy – poř. č. 418.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Bc. JČ, Mánesova, Plzeň (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 647/3 v k.ú. Luby – poř. č. 419.
Směnná smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a ML, Luby a VŠ, Školní, Klatovy.
Předmět smlouvy: pp.č. 737/6, 876/36, 737/8 v k.ú. Luby do vlastnictví města Klatovy za
pp.č. 32/31 v k.ú. Luby do vlastnictví MLa VŠ– poř. č. 420.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Statkem Sobětice, spol. s r.o.,
zastoupenou jednatelem ing. JB (povinný).
Předmět smlouvy: část pp.č. 55/7 a stp.č. 52/6 v k.ú. Sobětice - oprávnění města Klatovy
vést přes zatížené pozemky v zemi uloženou inženýrskou síť - vodovodní řad – poř. č. 421.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a LV a MV, Sobětice (povinní).
Předmět smlouvy: část pp.č. 55/21 v k.ú. Sobětice - oprávnění města Klatovy vést přes
zatížený pozemek v zemi uloženou inženýrskou síť - vodovodní řad – poř. č. 422.
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Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a Ing. ZČ, Alešova,
Klatovy a VH, Tolstého, Klatovy (budoucí dárci).
Předmět smlouvy: pp.č. 3179/46, 3179/45, 3179/43 v k.ú. Klatovy – poř. č. 423.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a Klatovskou stavební
kanceláří, s.r.o. Praha, zastoupenou jednatelem Václavem Hochmannem (budoucí dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení vlastnictví ke stavbám veřejné infrastruktury
(kanalizační řad, veřejné osvětlení, zpevněné plochy, sadové úpravy) – akce „24 b.j.
Klatovy, Plánické předměstí II. etapa“ – poř. č. 424.
Nájemní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a RNDr. JJ, Trávníčkova, Praha 5 (nájemce).
Předmět smlouvy: část pp.č. 15/1 v k.ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou.
Účel využití: zahrada.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – poř. č. 425.
Smlouva o výpůjčce nemovitostí uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkyní
hejtmana JUDr. Zdeňkou Liškovou (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: bezplatné užívání pozemků: parc. č. st. 3752, 3457, 3456, 3455, 4293
v k.ú. Klatovy.
Výpůjčka se uzavírá na dobu 5 let – poř. č. 426.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
(oprávněný).
Předmět smlouvy: parc. č. 3209/7, 3209/58, 3209/59, 3684/1 v k.ú. Klatovy - věcné
břemeno - zřídit a provozovat plynárenské zařízení.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (34 400,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 427.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
(oprávněný).
Předmět smlouvy: stp.č. 95, p.č. 3/1, 3/2, 3/14, 20/9, 24, 28/1, 78/3, 83/1, 84/2, 85/1,
139/13, 141/6, 141/11, 141/12, 141/15, 207/3, 364/2, 271/31, 515/8, 545/16, 565/6, 671/4,
691/28, 706/1, 706/3, 706/4, 706/7, 708/2, 714/2, 719/3, 735/1, 735/2, 756, 758, 2338 v k.ú.
Točník; p.č. 30/2, 66/13, 66/23, 106/10, 146/7, 253/2, 264/1, 267, 272/1, 273/1, 273/6,
273/7, 273/11 v k.ú. Otín u Točníku - věcné břemeno - zřídit a provozovat plynárenské
zařízení.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (1 000,- Kč + DPH) a na dobu neurčitou – poř. č. 428.
Bod č. 514/23
Rada města schválila vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
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Bod č. 515/23
Rada města projednal zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport a přijala tyto
závěry:
1/ Žádosti o mimořádné dotace:
a/ Klub přátel Klatovska - žádost o dotaci na nákup modelů pro děti - rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč,
b/ Agentura Zdravé dítě – žádost o dotaci na pořádání závodů neregistrovaných plavců –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 2 500,- Kč,
c/ Hippokrates Klatovy o.s. – žádost o dotaci na částečné pokrytí nákladů provozu – rada
města doporučuje občanskému sdružení, aby žádosti o dotaci podaly rodiče konkrétních
dětí,
d/ Vodní záchranná služba ČČK Klatov – žádost o dotaci na uhrazení nájmu za garáž - rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč,
e/ Antonín Šota – oddíl ST Sokola Klatovy – žádost o dotaci na MČR v benchpressu – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 2 500,- Kč,
f/ LTK Klatovy – žádost o dotaci na účast dr. babytenisu na MČ – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč,
g/ Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha – žádost o dotaci na zařízení seniorského
portálu - rada města poskytnutí dotace neschválila,
h/ Bohůnek Petr - žádost o dotaci na úhradu tréninkových nákladů na dopravu a ubytování
– rada města rozhodla o doplnění žádosti - přesněji vyspecifikovat náklady na dopravu,
i/ Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM Praha - rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na zřízení nového babyboxu.
Rada města uložila kanceláři pana místostarosty uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu.
2/ Rada města doporučila ZM schválit vyplacení mimořádné dotace:
1/ TJ Start Luby – žádost o dotaci na činnost oddílu kopané a hokeje – výše dotace
200 000,- Kč,
b/ Basketbalový klub Klatovy - žádost o dotaci na žákovskou ligu a divizní soutěž pro
družstvo ml. žákyň U14, st. žákyň U15, kadetek U17, ml. žáků U14, žáků U15, kadetů
U17, juniorů U19, mužů – celková výše dotace 260 000,- Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová

Bod č. 516/23
Rada města schválila vyplacení příspěvku ve výši 8 535,- Kč Obecně prospěšné společnosti
Soukromá základní škola a mateřská škola Adélka, Meclov na uhrazení podílu
neinvestičních výdajů za 1 žáka z územního obvodu Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 517/23
Rada města schválila p. L. Kopeckému užití znaku města Klatovy podle § 34a, odst. 3, zák.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů při vzpomínkovém pietním aktu u příležitosti
80. výročí úmrtí Antonína Švehly. Stuha bude umístěna na prapor Selské jízdy.
Zodpovídá: p. J. Tománek
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Bod č. 518/23
Rada města schválila občanskému sdružení Kolegium pro duchovní hudbu příspěvek ze
Zlatého fondu ve výši 35 000,- Kč. Příspěvek bude použit na novou partituru Rybovy České
mše vánoční.
Rada města uložila právničce města uzavřít s žadatelem příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí. Mgr. S. Sejpková
Bod č. 519/23
Rada města projednala doplňující informace k návrhu na osvětlení a ozvučení klatovského
náměstí a uložila pokračovat v přípravě jeho realizace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. P. Pošefka
pí Ing. Arch. E. Brandová
Bod č. 520/23
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů schválila vyplacení mimořádné odměny ředitelům řízených
organizací dle předloženého návrhu.
Bod č. 521/23
Rada města schválila v působnosti valné hromady společností s ručením omezeným návrhy
na odměny jednatelům společností dle návrhu.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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USNESENÍ č. 24
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 10. 12. 2013
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. 522/24
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 523/24
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku p.p.č. 4215 o výměře 1379 m2 v
průmyslové zóně Pod Borem Klatovy za cenu 320 Kč/m2, celkem tedy za 441 280 Kč
panu PB – OSVČ, Tolstého, Klatovy III. Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí
smlouvě kupní s podmínkou úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny – 147 093 Kč před
podpisem této smlouvy.
2/

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků část p.p.č. 4213, to je p.p.č.4213/1
o výměře 6253 m2 a p.p.č. 4213/2 o výměře 5 000 m2 v průmyslové zóně Pod Borem
Klatovy za cenu 304 Kč/m2, celkem tedy za 3 420 912 Kč firmě CNCWORKING
s.r.o., zast. LM, Bolešiny. Úkon bude zajištěn smlouvou o budoucí smlouvě kupní s
podmínkou úhradou zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny – 1 140 304 Kč před podpisem
této smlouvy.

3/

a/ Rada města doporučila ZM schválit prodej stp. č. 126 o výměře 3 m2 a části pp. č.
278/9 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov za cenu 500 Kč/m2, celkem cca
21 500 Kč manželům Ing. J a MŽ, Sobětice, 339 01 Klatovy do SJM.
b/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pp. č. 278/9 o výměře cca 20 m2 v
k. ú. Sobětice u Klatov za smluvní cenu 500 Kč/m2, tj. celkem cca 10 000 Kč
MP a LP, Sobětice, 339 01 Klatovy do podílového spoluvlastnictví.

4/

a/ Rada města souhlasila se stavbou zahrádkářské chaty na pp.č. 967/25 v k.ú. Klatovy
dle předložené situace a s výstavbou přístupové komunikace na pp.č. 967/8 a 964/1
v k.ú. Klatovy dle podmínek hospodářského odboru.
b/ Rada města doporučila ZM schválit dar stavby části komunikace na pp.č. 967/8 a
964/1 v k.ú. Klatovy do majetku města od p. MM, Suvorovova, Klatovy IV.

5/ a/ Rada města rozhodla o pronájmu části budoucího obecního pozemku č. 299/3 o
výměře 49 m2 v k.ú. Klatovy p. JŠ, Tolstého, Klatovy III., do 30. 6. 2014, za roční
nájemné ve výši 7 Kč/m2 + inflace
b/ Rada města souhlasila s přemístěním oplocení zahrady z pp.č. 299/3 u uměleckého
díla „Ptáci v kleci“ na novou vlastnickou hranici na náklady p. JŠ do
30. 6. 2014.
6/

a/ Rada města souhlasila s demolicí rodinného domu čp. 122/II. na stp.č. 45 v k.ú.
Klatovy a s výstavbou nového rodinného domu dle předloženého architektonického
1

návrhu Ing. Arch. Martina Klimenta s doporučujícími podmínkami komise výstavby a
městské architektky.
b/

Rada města souhlasila s připojením garáže u nového rodinného domu na stp.č. 45 v k.ú.
Klatovy na místní komunikaci ve Hřbitovní ulici.

c/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění pro
povolování výkopů, spočívající v zásahu do „chráněné komunikace“ ve Hřbitovní ulici
na pp.č. 3405/5 v k.ú. Klatovy za účelem rekonstrukce přípojky NTL plynu pro nový
RD na stp.č. 45 v k.ú. Klatovy v období od 1. 4. Do 31. 10. 2014, bez zásahu do
asfaltového povrchu.

7/

Rada města rozhodla o odstranění laviček a oplocení z obecního pozemku pp.č. 4360
v k.ú. Klatovy – vnitrobloku bytového domu čp. 241/IV a uložila TSMK toto
realizovat.

8/

Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací ze dne 30. 6. 2005 na pp.č. 1109/5, 1140/2, 1140/16, 1181/2 a 1184/3 v k.ú.
Klatovy a pp.č. 972/1, 972/10 a 972/4 v k.ú. Bezděkov u Klatov o celkové výměře
83 876 m2 společnosti Silnice Klatovy a.s. na dobu určitou do 31. 12. 2025.
Rada města uložila:
a) OŽP každoročně po dobu letních sezón zajistit umístění do lokality nádob na
tříděný odpad
b) TSMK každoročně kontrolovat v lokalitě umístění tabulek „zákaz rybolovu“ a
„koupání na vlastní nebezpečí“
c) městské policii každoročně po dobu letních sezón provádět pravidelné
pořádkové kontroly lokality
d) hospodářskému odboru a OŠKCR doplnit území dle krajinářské studie o značení
turistických tras
e) ORM pokračovat v jednání s novými vlastníky pp.č. 1160/2 o výměře 12 943 m2
v k.ú. Klatovy (p. F) o výkupu tohoto pozemku za schválenou kupní cenu 30
Kč/m2 (celkem 388 290 Kč)
f) ORM pokračovat v jednání s pí Š o majetkoprávním vypořádání jejích pozemků
v lokalitě.

9/

Rada města doporučila ZM schválit dar pozemků - pp.č. 956/2, 956/3, 956/4, 956/8,
956/9, 956/11, 1028/2 o celkové výměře 36 270 m2 v k.ú. Bezděkov do
majetku
města od společnosti Silnice Klatovy a.s., v současné době formou smlouvy o budoucí
smlouvě darovací, s termínem uzavření vlastní darovací smlouvy do 31. 12. 2025.

10/

Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s.
v pozemku ve vlastnictví Města Klatovy v kú Klatovy –umístění, přístup k zařízení z
důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, K Činovu,
pp.č. 3179/46- kNN“ – v pp. č. 3684/2 dle PK ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu
cca 4 bm za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH v platné výši.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

2

Bod č. 524/24
Rada města doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb
se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu energetických úspor metodou EPC
v objektech města Klatovy“ mezi městem Klatovy jako klientem a firmou ENESA, a.s., IČ
27382052 jako ESCO v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 525/24
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/18/2013/Kč,
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou STAFIS-KT s.r.o. Pačejov, týkající se
prodloužení termínu dokončení díla do 30. 4. 2014.
2/ Rada města uložila ORM zajistiti uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 526/24
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ORM/15/2013/Kč pro projekt
„Regenerace sadů Dr. K. Hostaše“ týkajícího se změny termínu v rozvazovací
podmínce, tak, že termín pro výzvu k zahájení plnění je 20. 12. 2013.
Rada města uložila starostovi uzavřít s vybranou firmou dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ORM/15/2013/Kč v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 527/24
1/ Rada města doporučila ZM schválit Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace ze
SFŽP k projektům:
a/ Revitalizace MŠ Máchova 668 Klatovy,
b/ Snížení energetické náročnosti objektu azylového domu a ubytovny, Klatovy,
c/ Regenerace sadů Dr. K. Hostaše, Klatovy v předloženém znění.
2/

2/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení projektu Regenerace sadů Dr. K. Hostaše,
Klatovy do rozpočtu města pro roky 2014 a 2015 s celkovými náklady ve výši
5 500 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 528/24
1/ Rada města doporučila ZM vydat souhlas s realizací projektu, určeného ke
spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad „Vybavení pro potřeby výuky ZŠ
Klatovy“ s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 2 550 598,- Kč vč. DPH a
doporučuje schválit finanční krytí z rozpočtu města v roce 2014 s částkou 2 550 598 Kč
vč. DPH.
2/ Rada města doporučila ZM vydat souhlas s realizací projektu, určeného ke
spolufinancování z ROP NUTS II Jihozápad „Pavilon skla Klatovy“ s celkovými
předpokládanými výdaji ve výši 15 244 569 Kč vč. DPH a doporučila schválit finanční
krytí z rozpočtu města v roce 2014 s částkou 15 244 569 Kč vč. DPH.
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Bod č. 529/24
1/ Rada města vzala na vědomí informace o projektu Zateplení kulturního domu Klatovy,
ke kterému byla v termínu do 29. 11. 2013 podána žádosti o dotaci z OPŽP.
Rada města uložila ORM ve spolupráci s OŽP, TSMK a OHMK, s.r.o. zajistit podání
žádostí o podporu z OPŽP k projektům:
a/ Rozárium u Pavilonu skla, Klatovy,
b/ Výstavba překladiště komunálního odpadu města Klatovy,
c/ Výstavba kompostárny města Klatovy,
d/ COH Klatovy – II. etapa – kompostovací technologie,
e/ Kompostéry pro domácnosti ve městě Klatovy,
f/ Podzemní kontejnery v termínu do 18. 12. 2013 a ve spolupráci s MŠ Studentská
k projektu Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Studentská, Klatovy v termínu
do 7. 1. 2014 s tím, že RM bude dne 7. 1. 2014 podána podrobná informace o
financování.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. J. Michálková
p. P. Pošefka
p. Ing. V. Král Ph.D
Bod č. 530/24
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
služby (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č. 137/2006 Sb. na projekt
„Tvořivá zahrada k nadechnutí“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce měst Klatovy a na profilu
zadavatele.
2/

2/

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

3/

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 1. 2014 od 09:45 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 92, budova radnice čp. 63, 3. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
JUDr, Jiří Štancl
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
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Ing. Jaromír Kalivoda
Danuše Auermüllerová
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Jiří Kučera

Aleš Buriánek
Ing. Jaroslav Nejdl
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 13. 1. 2014 od 14:30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29.
6/

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 21. 1. 2014 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: Ing. D. Pleskotová

Bod č. 531/24
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Stavební úpravy ČOV Újezdec u Mochtína – III. a IV. etapa“ formou písemné výzvy
5 zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce
města Klatov a na 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 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Pavel Vlček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 1. 2014 od 10.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 92, budova radnice čp. 63, 4. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
JUDr. Jiří Štancl
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaromír Kalivoda
Aleš Buriánek
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaroslav Nejdl
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 13. 1. 2014 od 13.30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
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6/

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 21. 1. 2014 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 532/24
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“ formou písemné výzvy 5
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce
města Klatov 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, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Pavel Vlček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 1. 2014 od 10.15 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 92, budova radnice čp. 63, 3. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Ivan Baroch
JUDr. Jiří Štancl
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaromír Kalivoda
Aleš Buriánek
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaroslav Nejdl
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 13. 1. 2014 od 14.00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6/

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 21. 1. 2014 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 533/24
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„Pavilon skla Klatovy“ formou písemné výzvy 5 zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce města Klatov a na profilu zadavatele.
2/

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

3/

Rada města schvaluje text výzvy, kvalifikační 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
Mgr. Sylva Sejpková
Ing. Petra Bouřilová
Pavel Vlček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 13. 1. 2014 od 09.30 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 92, budova radnice čp. 63, 3. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
JUDr. Jiří Štancl
Ing. Ivan Baroch
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Ing. Jaromír Kalivoda
Aleš Buriánek
Danuše Auerműllerová
Ing. Jaroslav Nejdl
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Sylva Sejpková
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 13. 1. 2014 od 15.00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6/

Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 21. 1. 2014 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 534/24
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 2. 12. 2013.
Bod č. 535/24
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6/2013.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
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Bod č. 536/24
Rada města doporučila ZM schválit:
1/ provozní rozpočet města Klatovy na rok 2014 takto:
a/ celkové příjmy rozpočtu ve výši:
346.905 tis. Kč
b/ celkové výdaje rozpočtu ve výši:
256.115 tis. Kč
c/ závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ) dle tabulky č. 3
d/ rozpočet jednotlivých peněžních fondů města dle tabulky č. 4
e/ rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem dle tabulky č. 5
f/ plán hospodářské činnosti města pro rok 2014 dle tabulky č. 6
g/ splátky úvěrů ve výši 16.190 tis. Kč dle tabulky č. 7
h/ limit na platby zaměstnanců Městského úřadu Klatovy dle tabulky č. 8
2/ Rada města doporučila ZM schválit:
a/ mimořádné dotace z Fondu dotací – rok 2014
1. TJ START VD Luby
2. Stálá divadelní scéna Klatovy
3. HC Klatovy o. s. pro mládežnická
družstva
4. Senior HC Klatovy s. r. o. pro družstvo
mužů
5. SK Klatovy 1898, o. s.
6. SK BMX Klatovy o. s.
7. Basketbalový klub Klatovy
8. Oblastní charita Klatovy

200 000,-- Kč
700 000,-- Kč
2 050 000,-- Kč
350 000,-- Kč
350 000,-- Kč
200 000,-- Kč
260 000,-- Kč
350 000,-- Kč

.
b/ první část investičních akcí roku 2014
a/ bazén – dostavba wellness
b/ zatraktivnění areálu letního kina
v Klatovech na kulturní centrum
c/ Sady Dr. Hostaše
d/ MŠ Singrova – projekt „Tvořivá zahrada“
e/ Mercandinovy sady – revitalizace rybníka
g/ pavilon skla
3/

30 324 tis. Kč
9 100 tis. Kč
2 500 tis. Kč
3 300 tis. Kč
2 000 tis. Kč
7 000 tis. Kč

Rada města uložila místostarostovi p. Ing. Chroustovi oslovit banky a zjistit možnosti
provozního financování investičních projektů na překlenutí časového rozdílu mezi
úhradou dodavateli a přijetím dotace od poskytovatele.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
p. Ing. V. Chroust

Bod č. 537/24
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ceny: vodné – 33,33 Kč včetně DPH a
stočné 27,71 Kč včetně DPH.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
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Bod č. 538/24
Rada města schválila cenu srážkového pro tzv. oddílnou dešťovou kanalizaci ve výši
15,19 Kč.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 539/24
Rada města projednala zprávu o špatném stavu mostní konstrukce u pošty a uložila HO:
1/ zadat provedení provizorní konstrukce mostu, kterou bude zajištěna konstrukce:
a/ obou kleneb,
b/ porušení klenby, termín provedení do 30. 4. 2014,
2/ zadat vypracování Dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci mostu, termín
provedení do 30. 6. 2014.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 540/24
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit p. Ing JT proplacení částky ve výši
68 054 Kč na opravu komunikace č. parcely 139/6 v k.ú. Luby.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 541/24
1/ Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování
půjček z fondu rozvoje bydlení – XLI. 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 ve složení: p. F. Kocfelda a
pí Ing. H. Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 542/24
Rada města v souladu s § 102 odst. f/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů rozhodla o doplnění přílohy č. 1 organizačního řádu Městského úřadu v Klatovech
a pověřila živnostenský odbor projednáváním jiných správních deliktů právnických a
fyzických osob, které jsou podnikateli, za porušení povinností podle zákona o obcích.
Zodpovídá: p. M. Šafařík
Bod č. 543/24
Rada města uložila ORM a právničce podat žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu (zkrácení vázací doby) u bytového domu čp. 132/V Hálkova ul. čp.
691-692/IV Suvorovova ul. 693/IV Plánická ul. a u půdních vestaveb bytů v domech čp.
396-399/II Koldinova ul. 400/II Kollárova ul. čp. 63/I nám. Míru.
Zodpovídá:pí Ing. J. Adámková
pí. Mgr. S. Sejpková

Bod č. 544/24
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Rada města doporučila ZM schválit prodej pohledávek z hospodářské činnosti města
uvedených v příloze podkladového materiálu formou veřejného výběrového řízení.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 545/24
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory a přijala následující závěry:
1/ schválila uzavření nájemní smlouvy s SDS Klatovy v čp. 147/I na nájem divadla na
dobu určitou 1 roku s platností od 1. 1. 2014.
2/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp 174/I s Galerii
Klatovy/Klenová pro rok 2014-2015 na výstav í prostory.
3/ schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 174/I s o.s. Podaná ruka,
účel využití rehabilitace dětí s handicapem.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 546/24
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila:
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (kupující) a JD, Koldinova, Klatovy (prodávající). Předmět smlouvy:
pp.č. 1199/3 v k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 429.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a MgA. Jindřichem Šlechtou, restaurátorem, Horažďovice.
Změna: článek II, bod 1 - dokončení díla nejpozději do 30.6.2014.
článek IV - zhotovitel vystaví zálohovou fakturu na částku 200 000,- Kč včetně
DPH a to v termínu do 15.12.2013 – poř. č. 430.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a LH Projekt a.s., Brno, zastoupenou Alešem
Sekaninou (zhotovitel).
Předmět smlouvy: kompletní zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod
316803 Klatovy - Domažlice 2 spadající do působnosti města Klatovy jako obce
s rozšířenou působností s platností od 1.1.2015 do 31.12.2024 - poř.č. 431.
Smlouva o dílo uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Gustavem Fifkou, Vaňkova 348, Klatovy
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: umělecká díla, která budou umístěna v objektu krytého plaveckého
bazénu v Klatovech.
Smluvní cena činí 200 000,- Kč – poř. č. 432.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupená Metroprojekt Praha a.s. (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 3684/2 dle PK v k.ú. Klatovy - „Klatovy, K Čínovu, pp.č. 3179/46 –
kabel NN“ - věcné břemeno umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (1 000,- Kč) a na dobu neurčitou – poř. č. 433.
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace sadů Dr. Hostaše“ uzavřený mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel)
a SWIETELSKY stavební s.r.o., zastoupenou ing. Janem Balounem (zhotovitel).
Změna: bod 4.4. Rozvazovací podmínka - v případě, že nejpozději v termínu do
20. 12. 2013 neobdrží zhotovitel od objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění –
poř. č. 434
Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a NDCON s.r.o.,
Praha, zastoupenou jednatelem ing. Robertem Michkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: akce „Rekonstrukce rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy“
– poř. č. 435.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a AUTO NEJDL s.r.o., Klatovy, zastoupenou
jednatelem Ing. Jaroslavem Nejdlem (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 987/7, 987/8, 987/9 v k.ú. Klatovy – poř. č. 436.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a BENOCO, s.r.o., Plzeň, zastoupenou jednatelem
Ing. Janem Krátkým (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 987/13 v k.ú. Klatovy – poř. č. 437.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a JM, Hoštičky (prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 963/32 v k.ú. Klatovy – poř. č. 438.
Směnná smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a JŠ, Tolstého, Klatovy.
Předmět smlouvy: pp.č. 299/2, 299/3 do vlastnictví města Klatovy a 3408/9 do vlastnictví
J. Švece - vše v k.ú. Klatovy, bez finančního doplatku – poř. č. 439.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a RSDr. ZP, Plzeňská, Klatovy; Mgr. ZP,
Koldinova, Klatovy; Ing. MP, Koldinova, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: stp.č. 6511/2 v k.ú. Klatovy – poř. č. 440.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a manž. J a HK, Měchurova, Klatovy (darující).
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl co do 1/31 pozemků p.č. 3197/148, 3197/157,
3197/169, 3246/2, 3197/86 v k.ú. Klatovy – poř. č. 441.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a JH, Školní, Klatovy (darující).
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl co do 1/31 pozemků p.č. 3197/148, 3197/157,
3197/169, 3246/2, 3197/86 v k.ú. Klatovy – poř. č. 442.

Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a ing. TR, Pražská, Pelhřimov (darující).
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl co do 1/31 pozemků p.č. 3197/148, 3197/157,
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3197/169, 3246/2, 3197/86 v k.ú. Klatovy – poř. č. 443.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a LM, Zahradní, Klatovy;
DL, Sedláčkova, Plzeň (darující).
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl co do 1/31 pozemků p.č. 3197/148, 3197/157,
3197/169, 3246/2, 3197/86 v k.ú. Klatovy – poř. č. 444.
Darovací smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a OŠ, Tererova, Praha – Chodov (darující).
Předmět smlouvy: spoluvlastnický podíl co do 1/31 pozemků p.č. 3197/148, 3197/157,
3197/169, 3246/2, 3197/86 v k.ú. Klatovy – poř. č. 445.
Směnná smlouva se zřízením věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Mgr. JG, Bezděkov.
Předmět smlouvy: pp.č. 342, 343 a 356 v k.ú. Tajanov u Tupadel a 299/57 v k.ú. Tupadly u
Klatov do vlastnictví města Klatovy a pp.č. 345/1, 346 a 347 v k.ú. Tajanov u Tupadel do
vlastnictví Mgr. G - bez finančního doplatku.
Věcné břemeno chůze a jízdy pro město Klatovy – poř. č. 446.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a JK, Olšany, Horažďovice (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 2758/11 v k.ú. Klatovy – poř. č. 447.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a JD, Koldinova, Klatovy
(prodávající).
Předmět smlouvy: pp.č. 1199/3 v k.ú. Tajanov u Tupadel – poř. č. 448.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Vyšší odbornou školou, Obchodní
akademií, Střední zdravotnickou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové
zkoušky, Klatovy, Plánická 196, zastoupenou ředitelnou ing. Soňou Rabušicovou
(povinný).
Předmět smlouvy: část p.č. 3792/6 v k.ú. Klatovy - věcné břemeno - oprávnění města
Klatovy vést přes zatížený pozemek v zemi uloženou inženýrskou síť - vodovodní řad TLT
DN 80.
Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou – poř. č. 449.
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Povodím Vltavy, s.p.,
zastoupeným ředitelem RNDr. Petrem Kubalou (povinný).
Předmět smlouvy: parc. č. 3700/2, 3700/19, 3700/20 v k.ú. Klatovy - věcné břemeno
umístění a provozování objektů zrealizovaných v rámci akce „Stavební obnova,
revitalizace a dostavba centrální části města - Tylova nábřeží“.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně (20 000,- Kč) – poř. č. 450.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a vlastníky
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bytových jednotek Nádražní 813 - 814, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: bytový dům 813 - 814, stp.č. 4379 a 4380 v k.ú. Klatovy – právo
umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a vymezení
ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 – poř. č. 451.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a vlastníky
bytových jednotek Podhůrecká 811 - 812, Klatovy (budoucí povinní).
Předmět smlouvy: bytový dům čp. 811 - 812, stp.č. 4383 a 4384 v k.ú. Klatovy – právo
umístění nového horkovodního rozvodu a domovní předávací stanice a vymezení
ochranného pásma vedení včetně práva přístupu ve prospěch města Klatovy.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1.1.2013 do 31.12.2019 – poř. č. 452.
Kupní smlouva uzavřená mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (prodávající) a VM, Rozvoj, Klatovy;
Ing. RM, Na Hrázi, Úhonice (kupující).
Předmět smlouvy: id. 485/7301 z celku stp.č. 2023 v k.ú. Klatovy – poř. č. 453.
Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným místostarostou města JUDr. Jiřím Štanclem a ČEZ
Distribuce a.s. Plzeň, zastoupený Ing. Zdeňkem Burešem.
Předmět smlouvy: připojení pavilonu skla k el. zařízení (osvětlení, spotřebiče, atd.) – poř. č.
454.
Smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení uzavřená mezi
městem Klatovy, zastoupeným místostarostou města JUDr. Jiřím Štanclem a ČEZ
Distribuce a.s. Plzeň, zastoupený Ing. Zdeňkem Burešem.
Předmět smlouvy: připojení pavilonu skla k el. zařízení (tepelné čerpadlo) – poř. č. 455.
Bod č. 547/24
Rada města vzala na vědomí přehled poskytnutých dotací města za rok 2013 z fondu dotací.
Bod č. 548/24
Rada města projednala žádost o finanční příspěvek Domova pro zrakově postižené Palata
Praha a příspěvek neschválila.
Rada města uložila starostovi města ve smyslu diskuse žadatelům odpovědět.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr

Bod č. 549/24
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.
Bod č. 550/24
Rada města projednala žádost společnosti SLOT Group a.s. o udělení výjimky z Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2012 a výjimku neschválila.
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Rada města uložila starostovi města ve smyslu diskuse společnosti odpovědět.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 551/24
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Zimnímu stadionu Klatovy o.p.s.
prodloužení smlouvy o výpůjčce o 15 let, tj. do 31. 12. 2028 za stávajících podmínek.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 552/24
Rada města projednala dopis společnosti BonverWin a.s. ve věci provozování loterie
v našem městě a nedoporučila zastupitelstvu města tento záměr schválit.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 553/24
Rada města vzala na vědomí zprávu Masarykovy základní školy Klatovy o výsledku
výběrového řízení „Dodávka a zprovoznění ICT techniky – PC, notebooků a tiskáren“.
Bod č. 554/24
Rada města schválila vyplacení dotace ve výši 30 000,- Kč Diakonii Klatovy na pokrytí
nákladů na rok 2013 a uložila uzavřít s žadateli příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 555/24
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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