USNESENÍ č. 1
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 5. 1. 2016

Bod č. 1/1
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 2/1
1/ Rada města rozhodla o výši jednotlivých kroků pro navyšování ceny pro prodej hrobového zařízení
č. 60, odd. V na hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech – 1 000 Kč/1 krok.
2/ Rada města rozhodla o složení komise pro výběr nejvhodnější nabídky:
předseda: Ing. Václav Chroust
členové: Ing. Martin Kříž, Mgr. Radka Šustrová, Ing. Daniela Pleskotová, Ing. Jaroslava
Kudrnková.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 3/1
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 čp. 208
– klub seniorů a odborné učebny - II“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 2. 2016 od 10:00 hodin jejího zasedání
v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Ing. Jiřina Adámková
Martin Červený
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 2. 2016 od 14:00 hodin jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 2. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 4/1
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 Pod Hůrkou, Klatovy
– II. etapa“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na
internetových stránkách města 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 zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 2. 2016 od 10:15 hodin jejího zasedání
v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Petr Šobr
Milan Sekyrka
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 2. 2016 od 14:15 hodin jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 2. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 5/1
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby podle
zákona č.137/2006 Sb., otevřené řízení na projekt „Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce
„Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa““ formou otevřeného řízení +
zveřejněním na úřední desce města Klatov, na internetových stránkách města 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 zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 2. 2016 od 10:30 hodin jejího zasedání
v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Petr Šobr
Milan Sekyrka
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 3. 2. 2016 od 14:30 hodin jejího zasedání
v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6/

Rada města jmenovala poradcem hodnotící komise Ing. Věru Rozsypalovou.

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 16. 2. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 6/1
1/ Rada města schválila jmenovité opravy pozemních komunikací – opravy a údržba pro rok 2016,
I. část, uvedené pod body č. 1/ - 11/ předložené zprávy.
2/

Rada města uložila HO ve spolupráci s ORM připravit otevřené výběrové řízení na akci „Oprava
povrchu komunikací v Klatovech a integrovaných obcích 2016 – I. část“.

3/

Rada města uložila HO připravit návrh priorit dalších akcí oprav pozemních komunikací pro rok
2016, II. část, v termínu do 29. 3. 2016.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 7/1
Rada města vzala na vědomí zprávu o vyúčtování městských trhů za r. 2015 a schválila pořádání
pravidelných i výročních trhů v r. 2016.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 8/1
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 9. 12. 2015
a uložila místostarostovi Ing. M. Křížovi ve spolupráci s p. J. Tománkem odpovědět na dotazy
uvedené v zápise.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
p. J. Tománek
Bod č. 9/1
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Koldinova s p. JP, trvalé bydliště nám. Míru, Klatovy na dobu určitou
1 rok.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 10/1
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití rezervního fondu na vymalování prostor
knihovny a na výměnu podlahových krytin a nábytku ve vybraných kancelářích.
Zodpovídá: pí Z. Buršíková
Bod č. 11/1
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (č. smlouvy 9/2015) mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. (pronajímatel) a RE, Pod Hůrkou, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: Vídeňská čp. 9, Klatovy.
Účel nájmu: knihařství – poř. č. 1.
Dodatek č. 1 ke smlouvě na úklidové práce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a SEDICO s.r.o., Obytce 5.
Změna: rozšíření úklidové plochy – poř. č. 2.
Smlouva č. Z S24 12 8120048176 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(žadatel) a ČEZ Distribuce a.s. Děčín zastoupená vedoucím oddělení Marcelem Herejkem
(provozovatel)
Předmět smlouvy: realizace přeložky – Klatovy, Gorkého čp. 299 – přeložka NN, č. Projectu EP
12-0002569 – poř. č. 3.
Bod č. 12/1
Rada města schválila MěÚSS přijetí daru do FKSP od dárce Devětsil JST, s.r.o. Plzeň ve výši
26 000 Kč na kulturní akce pro zaměstnance MěÚSS Klatovy.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 13/1
Rada města schválila Mysliveckému sdružení Habartice – Kvaslice umístění sídla spolku na adrese
Habartice čp. 3.
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Bod č. 14/1
Rada města schválila p. Petru Houzarovi užití znaku města pro účely obrazové přílohy vědecké
publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 15/1
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 3
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. 2. 2016
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. 40/3
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.

Bod č. 41/3
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti OŠKCR a rozhodla, že na funkci vedoucího odboru
školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy nebude vypsáno výběrové řízení.
Bod č. 42/3
1/ Rada města se seznámila se zprávou o činnosti OSVZ a hodnocení vedoucí přerušila
do 12. 4. 2016.
2/ Rada města uložila tajemníkovi MěÚ projednat s vedoucí OSVZ připomínky dle diskuse.
Bod č. 43/3
1/ Rada města rozhodla nepodávat nabídky pro výkup nemovitostí - stp. č. 4019 vč. objektu čp.
792/II., stp.č. 4018 vč. objektu garáží, části stp. č. 1998, pp.č. 2493/2, 3584/15, 3584/16 a
3584/17 v k.ú. Klatovy od vlastníka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní
2437/2, Plzeň 3 za kupní cenu 7 500 000 Kč.
2/

a/ Rada města souhlasila s předloženou PD na vybudování vodovodního řadu v pozemcích
města p.č. 793/2, 155/11, 155/12, 155/14, v k.ú. Habartice u Obytců,
b/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod stavby do majetku města od TZ,
Habartice č. E 5, 339 01 Klatovy:
- vodovodní řad PE 63 x 5,8 mm v délce 135 m vč. řadového šoupěte, podzemního
hydrantu, předřazeného šoupěte a identifikačního vodiče FeZn prům. 8 mm uložený
v obecních pozemcích č. 155/11, 155/12, 155/14, v k.ú. Habartice u Obytců.

3/

Rada města nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na stavbu
„Nový koncept prodejny LIDL Klatovy, ul. Domažlická“ a navrhuje PD přepracovat dle
diskuse.

4/

Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků č. 18, 19/1, 21, 22, 610, 685 v k.ú. Střeziměř
o celkové výměře 8 237 m2 Sboru dobrovolných hasičů Střeziměř, Střeziměř 32, 339 01
Klatovy na dobu neurčitou.

5/

Rada města rozhodla o pronájmu pozemku p. č. 3687/1 v k.ú. Klatovy pro umístění
3 reklamních panelů v Puškinově ulici na dobu určitou do 31. 12. 2017 za cenu 17 396,94 +
inflace společnosti W & P EURONOVA s. r. o., Nádražní 2744/14, 301 00 Plzeň.

6/

Rada města rozhodla o výpůjčce části pozemku p. č. 4073 v k.ú. Klatovy pro umístění
reklamního panelu na dobu určitou do 31. 12. 2017 společnosti W & P EURONOVA s. r. o.,
Nádražní 2744/14, 301 00 Plzeň.
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7/

Rada města rozhodla o výpůjčce částí pozemků p. č. 540/35, 540/36, 540/37 v k. ú. Luby
o celkové výměře 160 m2 na dobu neurčitou Mgr. LB, Vaňkova, 339 01 Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 44/3
Rada města doporučila ZM schválit prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky do
31. 12. 2017 (právní moc kolaudačního souhlasu) a zároveň prodloužení doby k uzavření vlastní
kupní smlouvy mezi městem Klatovy a Ing. MH na stavbu cyklostezky na pozemku p.p.č. 40/7
v k.ú. Sobětice u Klatov a pozemku pod stavbou do 30. 6. 2018.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 45/3
a/ Rada města uložila ORM zajistit podání žádosti o podporu z Programu EFEKT 2016 MPO na
akci Rekonstrukce veřejného osvětlení.
b/

Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace Technické služby města Klatovy,
IČ 00074942, souhlasila s realizací akce „Rekonstrukce kotelny krematoria v Klatovech“.

c/

Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194,
IČ 69982813 souhlasila s realizací akce „Rekonstrukce kotelny v objektu čp. 194, Klatovy I“.

d/

Rada města uložila ORM předložit RM následně podrobné informace o financování projektů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 46/3
1/ Rada města uložila ORM zajistit podání žádostí o podporu z OPŽP k projektu Zateplení divadla
Klatovy a podání žádostí o dotaci z IROP k projektům:
a/ Zateplení objektu čp. 391 – 393/III., Koldinova ul. (eroplán),
b/ Zateplení objektu čp. 692/IV., Suvorovova ul.,
c/ Smíšená stezka pro cyklisty a chodce, Mercandinovy sady,
d/ Technika pro integrovaný záchranný systém – dopravní automobily pro JSDH Klatovy
a Luby,
2/ Rada města uložila ORM předložit před podáním žádostí o dotaci, podrobné informace
o financování projektů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 47/3
1/ Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje k akci „Víceúčelový areál Věckovice – I. etapa“ (dětské hřiště).
2/

Rada města rozhodla o podání žádosti do programu památkové péče Plzeňského kraje na akci
Výměna oken domu č.p. 139/I, Krameriova ul., Klatovy.

3/

Rada města rozhodla o podání žádosti z programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování
metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2016 na akci Metropolitní síť – V. etapa.

4/

Rada města uložila OŠKCR a HO připravit podklady pro podání žádosti o dotaci na podporu
rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji.
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5/

Rada města rozhodla o podání žádosti do programu Podpora rozvoje venkovského cestovního
ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016 na akci „Rozšíření stále expozice PASK – Pavilonu skla
v Klatovech o projekci o sklářských technikách“.

6/

Rada města uložila ORM zajistit podání žádostí o dotace ve stanoveném termínu do
15. 2. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
p. F. Kocfelda
pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. J. Adámková

Bod č. 48/3
Rada města rozhodla o revokaci URM 526/25 ze dne 15. 12. 2015 a rozhodla:
a/ zadat zpracování odborných příloh k žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce technologie
chlazení zimního stadionu v Klatovech“ firmě Ing. Jaroslav Beran, Pardubice, za cenu 52 000
Kč bez DPH,
b/

zadat zpracování žádosti o dotaci (bez odborných příloh) na projekt „Rekonstrukce technologie
chlazení zimního stadionu v Klatovech“ firmě Naviga 4 s.r.o. Praha, za cenu 45 000 Kč bez
DPH s tím, že v případě úspěšného zúřadování a přidělení dotace obdrží firma odměnu ve výši
95 000 Kč bez DPH.

Bod č. 50/3
Rada města se seznámila s žádostí biskupství o vydání pozemků a pověřila místostarostu
Ing. Václava Chrousta dále s církví jednat dle diskuse.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 51/3
1/ Rada města schválila návrh kontrolní činnosti OŽP na úseku veřejné správy odpadového
hospodářství pro rok 2016.
2/ Rada města uložila OŽP předložit výsledky kontrol dle bodu 1/ návrhu na usnesení v termínu
do 31. 12. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 52/3
Rada města se seznámila s připravovanými změnami ve společnostech Pošumavská odpadová, s.r.o.
a Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. a uložila dopracované návrhy předložit na příštím jednání
RM dne 16. 2. 2016.
Zodpovídá: p. Ing. Václav Chroust
Bod č. 53/3
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne 18. 1. 2016.
Bod č. 54/3
Rada města projednala zápis z nebytové komise a přijala následující závěry:
1/ schválila prodloužení nájemní smlouvy s p. JP ke dni 29. 2. 2016, nájemné bude ukončeno
dohodou,
2/ schválila výpověď z nájmu nebytových prostor na adrese Drslavice čp. 1 p. TV, pokud nebude
dlužná částka uhrazena do 7. 2. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 55/3
Rada města doporučila ZM uzavřít veřejnoprávní smlouvy s městy Nýrsko a Strážov a obcí
Dolany pro výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací podle
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 56/3
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zajištění uměleckého pořadu č. PH/6014 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a AURA-POINT, s.r.o., Praha 5 (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení J. Uhlíře s doprovodnou kapelou - výběr největších hitů na náměstí
v Klatovech dne 24. června 2016 – poř. č. 4.
Závazná objednávka číslo ZAK1600 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (odběratel) a ZAK TV s.r.o., Plzeň (dodavatel).
Předmět objednávky: pozvánky na akce – poř. č. 5.
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (provozovatel).
Předmět smlouvy: Machníkova par.č. 3792/1 přeložka kNN – poř. č. 6.
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. (provozovatel).
Předmět smlouvy: Zahradní 954/116 přeložka kNN – poř. č. 7.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a restaurátorem MgA. Jindřichem Šlechtou, Horažďovice (zhotovitel).
Předmět smlouvy: restaurování nástěnných a nástropních maleb v kapli sv. Jana Nepomuckého
v Tajanově u Klatov – poř. č. 8.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a ČR - Státním pozemkovým úřadem, Plzeň (převádějící).
Předmět smlouvy: parc.č. 4217/40, 4217/41 v k.ú. Klatovy a 1196/31, 1196/32, 1196/33 v k.ú.
Tajanov u Tupadel - pozemky jsou součástí silničního pozemku – poř. č. 9.
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel) a Městským úřadem Klatovy, OVÚP, zastoupeným
Ing. Pavlem Boublíkem (správní orgán).
Předmět smlouvy: umístění stavby „Mercandinovy sady - obnova historického parku - II. etapa“ –
poř. č. 10.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a TanrebEnergo, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Bernatem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: Posouzení nabídek na strategické partnerství při řízení společnosti Klatovská
teplárna, a.s. – poř. č. 11.
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Bod č. 57/3
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 16. 2. 2016.
Bod č. 58/3
Rada města vzala na vědomí dopis od spolku Přátel české historie Klatovy ve věci „Přesunutí
historické kašny“ a uložila OŠKCR a místostarostovi Ing. Martinu Křížovi předložit k případné
realizaci veškeré podklady.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 59/3
Rada města schválila Klubu českých turistů Klatovy užití znaku města Klatov, který bude použit na
propagačních materiálech při akci „Klatovský karafiát“.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 60/3
Rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu
Klatovy ve výši 10 000 Kč na akci „Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy r. 2015“.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 61/3
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2016.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 62/3
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 25. 1. 2016.
Bod č. 63/3
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 4
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016
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. 64/4
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.

Bod č. 65/4
1/ Rada města souhlasila s PD pro realizaci akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu
„REKO MS Klatovy – Wolkerova – stavební úpravy STL plynovodů a přípojek“ v obecních
pozemcích pp.č. 177/1, 3442, 218/6, 221/1, 221/3, 217, 4156 a 4157 v k.ú. Klatovy dle
předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ a TSMK.
2/

Rada města souhlasila se vstupem do chráněné komunikace – chodníků na p.č. 221 a 218/6
v k.ú. Klatovy z důvodu výměny plynovodů pro objekt školky.

3/

Rada města souhlasila s ponecháním části stávajícího plynovodu v zemi na pozemcích p.č.
4156, 4157, 217 a 218/6 v k.ú. Klatovy v rozsahu cca 60 bm z důvodu, že část stávajícího
plynovodu se nachází v blízkosti vzrostlých stromů a v chráněném chodníku s novým
povrchem, s podmínkou geodetického zaměření nefunkčního potrubí pro evidenci v TDMM.

Rada města souhlasila s realizací přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového
zařízení pro objekt Koldinova 445 v Klatovech (Mateřská škola).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 66/4
Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp.č. 3621/1 v k.ú. Klatovy ve
vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
zemního kabelu VN v rozsahu cca 41 bm pro akci „Klatovy, U letiště – přeložka VN“ za
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně
platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 8 200 Kč + DPH).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 67/4
1/ Rada města doporučila ZM schválit akci Točník- chodník u silnice III/11766 - II. etapa
v rozpočtu investičních akcí města pro rok 2016 o finančních nákladech do výše 1,7 mil. Kč.
4/

2/

Rada města schválila Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů mezi Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace a městem Klatovy.

3/

Rada města uložila ORM ve spolupráci s HO připravit do RM dne 1. 3. 2016 výběrové řízení
na akci Točník- chodník u silnice III/11766 - II. etapa.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 68/4
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2016 – korekci.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 69/4
1/ Rada města doporučila ZM:
a/ schválit navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou
výši 1 846 470 Kč
b/ schválit navýšení vkladu města Klatov na novou celkovou výši 950 000,- Kč
c/ souhlasit s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány
takto:
- stávající společník město Sušice navýší svůj vklad na novou celkovou výši 511 540 Kč,
stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 950 000 Kč
- přistupující noví společníci obec Bezděkov, obec Bolešiny, obec Číhaň, obec Dlouhá
Ves, obec Dolany, obec Hnačov, obec Hrádek u Sušice, obec Chlistov, město Janovice
nad Úhlavou, městys Kolinec, obec Lomec, obec Mezihoří, obec Mokrosuky, obec
Ostřetice, město Plánice, obec Poleň, město Rabí, obec Týnec, obec Újezd u Plánice a
obec Žihobce vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30.
d/ schválit změnu společenské smlouvy společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o, dle
přiloženého návrhu.
2/

Rada města doporučila ZM:
a/ schválit rozdělení podílu společníka města Klatovy ve společnosti Odpadové hospodářství
Klatovy, s.r.o., na dvě části - 99% a 1%,
b/ udělit souhlas s převodem části podílu v Odpadovém hospodářství Klatovy, s.r.o. ve výši 1%
odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 117 590 Kč na společnost Pošumavská
odpadová, s.r.o. IČ 04510984, za cenu 300 000,- Kč,
c/ delegovat starostu města p. Mgr. Rudolfa Salvetra, nar. 23. 4. 1964, bytem Tyršova 351,
Klatovy, jako zástupce města Klatov na všech valných hromadách společnosti Odpadové
hospodářství Klatovy, s.r.o., konaných do konce tohoto volebního období,
d/ schválit změnu společenské smlouvy společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., dle
přiloženého návrhu.

Rada města doporučila ZM schválit možnost využití sběrného dvora (COH) obyvateli okolních
obcí s tím, že obce se budou podílet na nákladech provozu sběrného dvora ve výši 2,- Kč x 12
měsíců x počet trvale hlášených občanů obce ke dni podepsání smlouvy, aktualizovaný vždy
k 1. 1. kalendářního roku a skutečně uložený odpad občany okolních obcí bude fakturován dané
obci ze strany OHK, s.r.o.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 70/4
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. vzala na
vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 9. 2. 2016.

3/

2

Bod č. 71/4
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – ALDAST, spol. s r.o., Heyudukova 152, 386 01
Strakonice, IČ: 45023140 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy čp. 208 –
klub seniorů a odborné učebny - II“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného
v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy čp. 208 –
klub seniorů a odborné učebny - II“. 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.

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 444 000 Kč bez DPH, 6 587 240 Kč
vč. DPH po schválení zařazení akce do rozpočtu zastupitelstvem města.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 72/4
Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu rozpracovanosti nového územního plánu města včetně
připomínek z diskuse.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 73/4
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 1. 2. 2016.
3/

Bod č. 74/4
Rada města doporučila ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2016.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 75/4
1/ Rada města doporučila ZM schválit na základě návrhu výběrové komise poskytnutí zápůjčky
z Fondu RB XLVII. kolo dle předložené zprávy ve výši 200 000 Kč.
2/

Rada města uložila HO informovat žadatele o výsledku výběrového řízení XLVII. kolo
zápůjček z Fondu RB po schválení ZM.

3/

Rada města uložila FO uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí zápůjčky po schválení ZM.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 76/4
1/ Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádost na poskytování zápůjček
z fondu rozvoje bydlení – XLVIII. 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,
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shromáždění podkladů a svolán komise je za HO p. Kocfelda, za FO pí Ing. Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 77/4
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotaci pro r. 2016 ve složení:
Předseda: Mgr. Rudolf Salvetr
Členové: Ing. Václav Chroust, Ing. Martin Kříž, Ing. Alena Kunešová, Ing. Jaroslav Nejdl,
Danuše Auermüllerová, Bc. Vlasta Komaňská, Mgr. Miroslav Karnet.
Bod č. 78/4
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Výměna oken v čp. 139/I,
Krameriova ul.“ – vybraný dodavatel Novate, s.r.o.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 79/4
Rada města vzala na vědomí zprávu o úpravách kolonády v Mercandinových sadech a jejím
pronájmu a uložila SNK připravit výběrové řízení na pronájem kolonády a zabývat se
připomínkami dle diskuse.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí Ing. J. Adámková
Bod č. 80/4
Rada města vzala na vědomí přehled o stavu indikativních nabídek podaných městu ve vztahu ke
Klatovské teplárně a.s.
Bod č. 81/4
Rada města se seznámila s Demografickým vývojem počtu dětí v Mateřské škole Klatovy
a uložila ředitelce Mateřské školy dopracovat zprávu dle připomínek z diskuse.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 82/4
Rada města vzala na vědomí uzavření MŠ Sobětice k 31. 7. 2016.
Bod č. 83/4
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc leden 2016.
Bod č. 84/4
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dohoda o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Praha 2 (společnost).
Předmět dohody: rozhlasové vysílání reklamní kampaně „5. Avon pochod Klatovy“ na rozhlasové
stanici Hitrádio FM Plus – poř. č. 12.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a restaurátorem MgA. Jindřichem Šlechtou, Horažďovice (zhotovitel).
Předmět smlouvy: restaurování hlavního oltáře sv. Michaela umístěného v presbytáři kostela
sv. Michaela v Klatovech – poř. č. 13.
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Mgr. VT, Koldinova, Klatovy
(vlastník).
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Předmět smlouvy: realizace stavby „Klatovy - Křižíkova ulice“ - rekonstrukce místní komunikace
na obytnou zónu – poř. č. 14.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(budoucí povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MV Projekt Klatovy s.r.o. (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: parc.č. 3621/1 v k.ú. Klatovy - „Klatovy, U letiště - přeložka VN“ – poř. č. 15.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou MONTPROJEKT, a.s.,
Pardubice (oprávněný).
Předmět smlouvy: parc.č. 981/1, 981/2 v k.ú. Dehtín - zřízení umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy - „Dehtín, čp. 13 - kNN“ – poř. č. 16.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a TZ, Habartice, Klatovy (budoucí dárce).
Předmět smlouvy: pp.č. 793/2, 155/11, 155/12, 155/14 v k.ú. Habartice u Obytců - „Prodloužení
vodovodu, vodovodní přípojka pro č.e. Habartice“ – poř. č. 17.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(prodávající) a MT, Karafiátová, Klatovy (kupující).
Předmět smlouvy: pp.č. 959/11 v k.ú. Klatovy – poř. č. 18.
Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi
městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a RWE GasNet, s.r.o.,
zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o.
Předmět smlouvy: provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení stp.č. 1779, 221/3 v k.ú. Klatovy - Koldinova ul – poř. č. 19.
Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a MUDr. KS, Lumiérů, Praha
(vlastník).
Předmět smlouvy: p.č. 218/10 v k.ú. Klatovy - rekonstrukce místní komunikace - „Klatovy Wolkerova ulice“ – poř. č. 20.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Bořanovice-Pakoměřice
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: „Stavební úpravy čp. 208 - klub seniorů a odborné učebny“ – poř. č. 21.
Bod č. 85/4
Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 podání
žádosti projektu do programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci v roce 2016“.
Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 86/4
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na výběr dodavatele na dvě myčky nádobí do
5

2/

3/

školní jídelny Hálkova ul. 134. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy KOVOSLUŽBA OTS, a.s.
Tovačovského 2/92, 130 00 Praha, IČ 25103709.
Rada města uložila ředitelce ZŠ Klatovy, Čapkova ul. ukončit zadávací řízení zákonem
stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 352 687 Kč bez
DPH, 426 751 Kč vč. DPH.
Rada města schválila použití prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ
Klatovy, Čapkova ul. ve výši 426 751 Kč na nákup dvou myček nádobí do školní jídelny
Hálkova ul. 134.
Zodpovídá: pí PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D.

Bod č. 87/4
Rada města schválila Fondu ohrožených dětí – Klokánek Janovice nad Úhlavou poskytnutí dotace
ve výši 50 000 Kč na pořízení školních pomůcek, hygienických potřeb, ošacení, obuvi a k zajištění
volnočasových aktivit.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže sepsat s žadatelem příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 88/4
Rada města jako valná hromada společnosti Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o., v souladu
s usnesením ZM ze dne 16. 2. 2016, bod IV. a za účasti notáře, schválila rozdělení podílu na dvě
části, a to na část ve výši 99 % a na část ve výši 1 % a udělila souhlas s převodem části podílu ve
výši 1% na společnost Pošumavská odpadová s.r.o., IČ 04510984.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 89/4
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 5
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 3. 2016
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. 90/5
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 91/5
1/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků p. č. 239/37, 239/51 a části 312/1
o celkové výměře cca 950 m2 v k. ú. Kvaslice za cenu 50 Kč/m2, celkem cca 47 500 Kč
od JF, Kvasetice, 340 34 Plánice.
2/

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemkových parcel č. 389/1, 404/4, 404/12
v k.ú. Nedaničky o celkové výměře 40 827 m2 společnosti Včela Přeboj spol. s r.o.,
Nedaničky 24, 340 12 Měčín za cenu dle ZP 12,20 Kč/m2, celkem 498 089,40 Kč.

3/

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp. č. 725/10 o výměře 27 m2
v k. ú. Točník u Klatov do majetku města od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město.

4/

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pp.č. 3584/14 o výměře 262 m2
v k.ú. Klatovy do majetku města od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Praha.

5/

Rada města doporučila ZM schválit uznání vlastnického práva k částem obecních pozemků
pp.č. 212/1 a 212/3 v k.ú. Klatovy o výměře cca 17 m2 formou uzavření souhlasného
prohlášení s vlastníky sousedních nemovitostí – JK, Kollárova, Klatovy II. a MS, Na
Chuchli, Klatovy II, bezúplatně.

6/

Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 25. 9. 2001
a Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 15. 3. 2002, oba s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, kde se ruší články
o omezujících podmínkách pro město Klatovy.

7/

Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene umístění nouzového východu
kina Šumava na částech pozemků – stp.č. 460 a pp.č. 515 k.ú. Klatovy o výměře 11 m2
mezi městem Klatovy jako oprávněným z věcného břemene a manželi P a Mgr. MK,
Komenského, Klatovy IV, za jednorázovou finanční úhradu 10 000 Kč.

8/

Rada města rozhodla o výpůjčce pozemku p. č. 765 v k. ú. Štěpánovice u Klatov výměře
165 m2 na dobu neurčitou VK a IH, Štěpánovice, 339 01 Klatovy.

9/

a/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene na části pp. č. 3403/1 v k. ú. Klatovy
o výměře cca 205 m2 na dobu určitou, po dobu udržitelnosti projektu, Římskokatolické
1

farnosti Klatovy, Jirsíkova 9, 339 01 Klatovy, bez finančního plnění a souhlasila
se zápisem Smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí po dobu stavby
a udržitelnosti projektu.
b/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemeno umístění kanalizační přípojky na
pozemku p.p.č. 3403/11 v k.ú. Klatovy bezúplatně.
c/ Rada města uložila ORM v součinnosti s Římskokatolickou farností Klatovy zajistit
opravu rozvodové skříně na fasádě jezuitského kostela.
10/

1/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. 1/2011 v platném znění ve
věci ponechání nefunkčního plynovodu v Lubech v blízkosti objektu SDH Luby
v pp.č. 823 a 38/3 v k.ú. Luby s podmínkou jeho geodetického zaměření pro evidenci
v digitální mapě jako „nefunkční síť“.
2/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví Města
Klatovy v k.ú. Luby –umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby
a oprav STL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Luby I. etapa“ – v
pp.č. 37/1, 37/10, 37/14, 37/15, 37/17, 37/18, 38/3, 429/3, 811/9, 811/14, 811/17,
811/18, 811/41, 428/1, 811/49, 824/6, 915, 811/22, 811/21, 823, stp.č. 93/2 ve
vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 1 501 bm plynovodu ve stávající trase, cca
44 bm plynovodu mimo stávající trasu (kolize vedení) a cca 13 bm nového
plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení
věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné
době za cca 119 575 Kč + DPH v platné výši).

11/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví Města
Klatovy v k.ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby
a oprav STL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Wolkerova – stavební
úpravy STL plynovodů a přípojek“ – v pp.č. 177/1, 217, 218/6, 221/1, 3442, 4156, 4157
ve vlastnictví Města Klatovy v rozsahu cca 208 bm plynovodu ve stávající trase a cca
74 bm nového plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši
(v současné době za cca 30 400 Kč + DPH v platné výši).

12/

a/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r.o.,
v pozemcích pp.č. 3221/37, 3221/36, 3221/38, 3476/4, 546, 551/1, 3477/1, 3475/4
v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav plastové chráničky ve vlastnictví firmy AIRWEB, spol.
s r.o. pro akci AIRWEB, 5. května – optický kabel v rozsahu cca 152 bm chráničky
za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene + DPH v platné výši (v současné době za cca 30 400 + DPH v platné výši).
b/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o společném užívání věci mezi městem
Klatovy a firmou AIRWEB, spol. s r.o., týkající se uložení optických sítí do
nefunkčního vodovodu v pozemcích pp. č. 546 a 551/1 v k.ú. Klatovy, v rozsahu cca
365 bm.
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13/

1/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r.o.,
v pozemcích pp.č. 3204/121, 3225/31, 3225/10, 3682/6, 3225/25, 3225/22, 3225/19,
3682/5, 3682/3, 3682/4, 3224/20, 3222/1, 3221/27, 3221/5, 3221/23, 3704/1, 3214,
3704/3, 3687/1 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup
k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plastové chráničky +1x plastového
pilíře + 1x kabelové komory ve vlastnictví firmy AIRWEB, spol. s r.o. pro akci
AIRWEB, U Čedíku – optický kabel v rozsahu cca 775 bm chráničky za
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene + DPH v platné výši (v současné době za cca 156 000 + DPH v platné výši).
2/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění
a souhlasí s provedením výkopových prací v pp.č. 3204/121, 3225/31, 3225/10,
3682/6, 3225/25, 3225/22, 3225/19, 3682/5, 3682/3, 3682/4, 3224/20, 3222/1,
3221/27, 3221/5, 3221/23, 3704/1, 3214, 3704/3, 3687/1 v k.ú. Klatovy v souvislosti
s realizací akce AIRWEB, U Čedíku – optický kabel v termínu od 2. 3. 2016 za
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu
po výkopu.

Rada města rozhodla nepodávat nabídku pro výkup nemovitostí – stp. č. 4019 vč.
objektu čp. 792/II, stp. č. 4018, objektu garáží, části stp. č. 1998, pp.č. 2493/2,
3584/15, 3584/16 a 3584/17 v k.ú. Klatovy do majetku města od vlastníka Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, Plzeň 3 za kupní cenu
7 000 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 92/5
Rada města doporučila ZM schválit uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování
energetických služeb se zaručeným výsledkem na „Realizaci projektu energetických úspor
metodou EPC v objektech města Klatovy“, uzavřené mezi městem Klatovy jako klientem
a firmou ENESA, a.s., IČ 27382052 jako ESCO. Předmětem Dodatku č. 4 je úprava dat po
ověření provozu během prvního zúčtovacího období.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
14/

Bod č. 93/5
1/ Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci k projektu Domov se zvláštním režimem
Klatovy, čp. 259/II a uložila ORM:
- zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do 15. 3. 2016,
- podat RM informaci o výši nákladů a financování dle projektového záměru.
2/

Rada města doporučila ZM schválit financování projektu/akce: Domov se zvláštním
režimem Klatovy, čp. 259/II.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 94/5
1/

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z Programu vodohospodářské infrastruktury
Plzeňského kraje pro rok 2016 na akci „Klatovy, Vodojem rozvoj – stavební úpravy“
v předpokládané hodnotě akce 4 mil. Kč vč. DPH a uložila ORM zajistit podání žádosti
v termínu do 31. 3. 2016.
3

2/

Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na akci „FITNESS
PARK v ul. U Čedíku, na p.č. 3188/1, k.ú. Klatovy“ v předpokládané hodnotě akce
665 tis. Kč včetně DPH.

3/

Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na akci „Multimediální
zařízení na zimním stadionu“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 95/5
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Informační centrum města, Vídeňská čp. 66/I,
Klatovy“.
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky firmě 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 1 882 000 Kč bez DPH,
2 277 220 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 96/5
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74,
326 00 Plzeň, IČ: 64830551 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Oprava povrchu komunikací
v Klatovech 2016 - I“ z důvodu nesplnění požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích
podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Oprava povrchu komunikací
v Klatovech 2016 - I“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Vodohospodářské
stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 9 285 851,67 Kč bez DPH,
11 235 880,52 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 97/5
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7, 614 00
Brno, IČ: 25570722 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Stavební úpravy technologie SCZT
Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ z důvodu nesplnění požadavku zadavatele stanoveného
v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
3/

2/

Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – PREKOV spol. s r.o., Revoluční 1193/12,
312 00 Plzeň, IČ: 40525686 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Stavební úpravy technologie
4

SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ z důvodu nesplnění požadavku zadavatele
stanoveného v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
3/

Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – INSTALLTOP spol. s r.o., U Cihelny 2128,
390 02 Tábor, IČ: 48204676 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Stavební úpravy technologie
SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ z důvodu nesplnění požadavku zadavatele
stanoveného v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.

4/

Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00
Praha, IČ: 25227254 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Stavební úpravy technologie SCZT
Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ z důvodu nesplnění požadavku zadavatele stanoveného v
zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.

5/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „ Stavební úpravy technologie
SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ: 25512455.

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 17 338 842,66 Kč bez
DPH, 20 979 999,62 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 98/5
1/ Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby,
otevřené řízení „Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce „Stavební úpravy technologie
SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“.
6/

2/

Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby
podle zákona č.137/2006 Sb., otevřené řízení na projekt „Likvidace vzniklého odpadu
v rámci akce „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“
formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na internetových
stránkách města 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 zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy.

5/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Mgr. Rudolf Salvetr
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 4. 4. 2016 od 10.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
6/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Mgr. Rudolf Salvetr
Jiří Tománek
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Petr Šobr
Milan Sekyrka
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 6. 4. 2016 od 14.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

7/

Rada města jmenovala poradcem hodnotící komise Ing. Věru Rozsypalovou.

8/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 4. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 99/5
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 „Stavební úpravy podlahy
vestibulu radnice čp. 62/I Klatovy“ formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 3. 2016 od 10.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
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Petr Fiala
Pavel Strolený
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Eva Slabá

Aleš Buriánek
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 3. 2016 od 14.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 3. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: p Ing. D. Pleskotová

Bod č. 100/5
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Křižíkova ul. –
výměna vodovodu, opravy na kanalizaci“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.
Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher

4/

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 3. 2016 od 10:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 3. 2016 od 14:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 3. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 101/5
Rada města schválila čerpání fondu investic Základní školy Klatovy, Tolstého 765 na pořízení
drátového rozhlasu s elektronickým školníkem a serveru v celkové výši 128 738 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 102/5
Rada města projednala a vzala na vědomí zprávu společnosti Tanreb, s.r.o., „Posouzení nabídek
na strategické partnerství při řízení společnosti Klatovská teplárna, a.s.“ a rozhodla svolat k této
věci pracovní seminář zastupitelů města na den 8. 3. 2016.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 103/5
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu ohledně klatovské pouti v r. 2016.
2/ Rada města schválila smlouvu mezi městem Klatovy a p. Vlastimilem Lagronem na
zajištění atrakcí LTZ s tím, že poplatek za pronájem atrakcí bude činit 114 695 Kč.
3/ Rada města schválila poplatek dle vyhlášky města o místních poplatcích:
- občerstvení nám. Míru ve výši 100 Kč/m2/den,
- na „Staročeském trhu“ ve výši 100 Kč/m2/den,
- prodeje vlastních výrobků spojený s ukázkou řemeslné výroby ve výši 50 Kč/m2/den,
- Plánická ulice ve výši 100 Kč/m2/den.
4/ Rada města schválila text poptávkového řízení na zajištění občerstvení.
5/ Rada města uložila HO zajistit přípravu klatovské pouti v r. 2016 v termínu od 7.7. do
10. 7. 2016 včetně zajištění uzavírek všech potřebných komunikací včetně prostor náměstí,
odklonu dopravy, odklonu MHD i linkové dopravy, zajištění organizace trhů a následného
úklidu, zajištění mobilních toalet na náměstí a v Plánické ulici, odvozu odpadu
prostřednictvím TSMK a OHMK.
6/ Rada města rozhodla, že pouťové atrakce budou do prostor Erbenovo náměstí přiváženy
v termínu od čtvrtka 30. 6. 2016 po 13:00 hodině. Vlastní stavba atrakcí bude zahájena od
2.7.2016.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 104/5
Rada města vzala na vědomí zprávu o využitelnosti městské kamerového dohlížecího systému.
Bod č. 105/5
Rada města schválila poskytnutí příspěvku pro Stacionář Klatovy, Diakonie ČCE – středisku
Západní Čechy na rok 2016 ve výši 50 000 Kč. Příspěvek bude vyplacen z rozpočtu kapitoly 8
OSVZ.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 106/5
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
10. 2. 2016.
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Bod č. 107/5
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 346/4,
Šmeralova, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit.
2/ Rada města schválila podání výpovědi z nájmu garáže na adrese Klatovy, Hálkova
pí VF.
3/ Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s Klatovským okrašlovacím spolkem
na umístění piana v průjezdu domu čp. 59/I.
4/

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 421/II, Koldinova ul. firmě EKO
povrchová ochrana materiálů, s.r.o., na prodejnu barev a laků.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 108/5
Rada města projednala zápis č. 2/16 z jednání bytového komise ze dne 10. 2. 2016
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Palackého
s p. KW na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy, Koldinova
s pí MH na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, Koldinova
s p. MP na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.4.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Koldinova
s pí MH a p. VH na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.5.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, Vrbova
s pí IN na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.6.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, nám. Míru
s pí LK na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.7.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy, Plánická
s pí JŠ na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1.8. a/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho s pí HF na dobu určitou 6 měsíců,
b/ schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy,
Niederleho s pí ON na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.9. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, Palackého
s p. JJ na dobu určitou 2 měsíců,
k bodu 1.10. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
MJ, Klatovy
VJ, Klatovy,
k bodu 2.1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek na
dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. ŽN
- ubyt. jednotka č. RA
- ubyt. jednotka č. KJ
- ubyt. jednotka č. HR
- ubyt. jednotka č. AR
- ubyt. jednotka č. FD
k bodu 2.2.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní,
ubytovací jednotka č. , s pí HD o 6 měsíců,
k bodu 2.3.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní,
ubytovací jednotka č., s p. JČ a pí EJ o 3 měsíce,
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k bodu 3

k bodu 4.1.

k bodu 4.2.

k bodu 4.3.

k bodu 4.4.

k bodu 5.1.
k bodu 5.2.
k bodu 6.1.
k bodu 7.1.
k bodu 7.2.
k bodu 8.1.

schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní ,Klatovy na dobu určitou 3
měsíce:
- ubytovací jednotka č. o velikosti 2+KK s příslušenstvím –
pí EN
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, 1+1 se společnou koupelnou,
Klatovy, Niederleho, s pí JG, bytem Koldinova, Klatovy, na dobu určitou 3
měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, 0+1 s příslušenstvím, na adrese
Klatovy, Masarykova s p. JČ, bytem Zbůch na dobu neurčitou, za podmínky
uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku Kč 40.000,-,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Podhůrecká s p. JT, bytem Macharova, Klatovy, na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku Kč
50 000,-,
schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 201, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí VŠ, bytem Pod Hůrkou, Klatovy, na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku Kč
50.000,-,
schválila podnájem bytu č. 6 na adrese Klatovy, Plánická pro pí JM a její dceru
JM na dobu určitou od 1.2.2016 do 30.11.2016,
schválila podnájem bytu č. na adrese Klatovy, Plánická pro p. JJ na dobu určitou
od 1.2.2016 do 31.8.2016,
schválila přistoupení VK do nájemního vztahu k bytu č. na adrese Klatovy,
Prusíkova, jehož nájemcem je její matka paní DK,
zamítla žádost o prominutí úroku z prodlení plynoucí z dlužného nájemného za
byt č., na adrese Klatovy, U Retexu, jehož nájemcem je pí JB,
zamítla žádost o prominutí úroku z prodlení plynoucí z dlužného nájemného za
byt č., na adrese Klatovy, Niederleho, jehož nájemcem byla pí JG,
neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. Palackého, Klatovy
s pí ZČ.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 109/5
1/ Rada města schválila jako místo konání farmářských trhů pro rok 2016 náměstí Míru
v období květen až říjen, 1x měsíčně v pátek od 8:00 do12:00 hodin a to v termínech:
20.5., 24.6., 29.7., 26.8., 23.9., 15.10.2016.
2/ Rada města uložila MěKS zabývat se přípravou a organizací farmářských trhů.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 110/5
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy, Domovu pro seniory
Újezdec přijetí finančního daru ve výši 3 000 Kč na kulturní a společenské akce klientů
domova, dárce: Christeyns s.r.o., Skřivánčí 359/34, 742 35 Odry, IČ 26797283 a finanční dar
pro Domov pro seniory Klatovy ve výši 100 000 Kč na zakoupení systémů na čištění a ionizaci
vzduchu, dárce: Lékárna Na Pražské, PharmDr. Jaroslav Voráč, Čsl. Legií 125, 339 01
Klatovy, IČ 48353019.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 111/5
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
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znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Art Shock s.r.o., zastoupená jednatelem Nikolou
Langerem (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení zpěvačky Anety Langerové na akci „Zahájení turistické sezóny
2016“ – poř. č. 22.
Smlouva o výkonu umělecké činnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Hanou Křížkovou.
Předmět smlouvy: hudební vystoupení pí Hany Křížkové na akci „ Brány památek dokořán“ –
poř. č. 23.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu Klatovy Sobětice 55/38 – KNN č. IV-12-0010779/1 mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupená projektantem SAG Elektrovod a.s. Davidem Melkou (budoucí
oprávněná).
Předmět smlouvy: připojení odběrných míst zemním kabelem NN ze stávajícího vzdušného
vedení NN – poř. č. 24.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená
jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou.
Předmět smlouvy: zřízení a vymezení věcného břemene – poř. č. 25.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., zastoupená Marií
Rysovou, vedoucím realizace staveb Plzeň a Ing. Janem Bartekem, technikem majetkoprávní
podpory (oprávněný).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene – poř. č. 26.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0009117/001 mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupená Jindřiškou Vackovou, referentem podpory projektování (oprávněná).
Předmět smlouvy: zřízení a vymezení věcného břemene – poř. č. 27.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001586/02 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená
Ing. Petrem Dortem (oprávněná).
Předmětem smlouvy: zřízení a vymezení věcného břemene – poř. č. 28.
Smlouva o podmínkách vstupu na pozemky pro účely uložení sítí uzavřená dle § 1746 odst. 2
Občanského zákoníku mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vlastník pozemku) a žadatelem.
Předmět smlouvy: udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí nebo jiného vedení do
pozemků ve vlastnictví Města Klatovy – poř. č. 29.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o. a RWE
Distribuce služby s.r.o., zastoupená p. Milanem Onderem a Ing. Janem Bartekem (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: právo provést stavbu plynárenského zařízení „Reko MS KlatovyWolkerova“ – poř. č. 30.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB. spol. s.r.o.,
zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmětem smlouvy: vybudování inženýrské sítě pod povrchem pozemku – „Klatovy,
5. května – optický kabel“ – poř. č. 31.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB., spol. s.r.o.,
zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: vybudování inženýrské sítě pod povrhem pozemku – „Klatovy, Airweb,
U Čedíku – optický kabel“ – poř. č. 32.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a společností Klatovská stavební společnost s.r.o., zastoupenou Jitkou Dvořákovou
a Petrem Tomanem, jednateli společnosti.
Předmět smlouvy: Oprava uliční fasády čp. 63/I – stavební práce – poř. č. 34.
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a společností Pošumavská odpadová s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Michalem Skrbkem.
Předmět plnění: uložení odpadu na skládku – poř. č. 35.
Rámcová smlouva o službách, mezi městem Klatovy, zastoupeným Mgr. Rudolfem Salvetrem
a společností Pošumavská odpadová, s,r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Michalem Skrbkem
a společnost Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. Vladimírem
Králem PhD.
Předmět smlouvy: činnosti vykonávané ve smluvním vztahu – poř. č. 36.
Bod č. 112/5
Rada města schválila zastupitelce města Mgr. Věře Tomaierové zahraniční studijní cestu Belgie, Nizozemí v termínu 4. 6. – 11. 6. 2016.
Bod č. 113/5
Rada města vzala na vědomí informaci Městské knihovny Klatovy o podání žádosti do
programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“.
Zodpovídá: Zdeňka Buršíková
Bod č. 114/5
Rada města nechválila poskytnutí finančního daru p. Miroslavu Stulákovi, Nadační fond
Gaudeamus při Gymnáziu Cheb.
Bod č. 115/5
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
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29. 2. 2016 a jednotlivým bodům přijala následující závěry:
1/ mimořádné dotace
a/ ORAŠSK ČR Klatovy, žádost o dotaci na organizování sportovních soutěží žáků ZŠ a SŠ,
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč,
b/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na pořádání silničního běhu Klatovská desítka, schválila
poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč,
c/ Raná péče Kuk, z.s., žádost o dotaci na podporu služeb rané péče 1 rodiny v Klatovech,
doporučila, aby si v případě potřeby požádala o finanční příspěvek konkrétní rodina,
d/ Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy, žádost o dotaci na pořádání
soutěží, schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč,
e/ SH ČMS – okresní sdružení hasičů, žádost o dotaci na setkání zasloužilých členů, schválila
poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč,
f/ SDH Klatovy, žádost o dotaci na dopravu a provoz parní stříkačky, schválila poskytnutí
dotace ve výši 20 000 Kč,
g/ Markéta Kotěšovcová, žádost o dotaci na úhradu poštovného, RM žádá o podrobné
vysvětlení činnosti (poštovné), na kterou bude finanční částka použita,
h/ Komunita pro duchovní rozvoj o.p.s., žádost o dotaci na akci „Lesy českého státu“,
poskytnutí dotace neschválila,
i/ Šumava – svaz zdravotně postižených, žádost o dotaci na el. energii a úhradu nájemného,
schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč,
j/ Nadace pro transplantace kostní dřeně, žádost o dotaci na vyšetření 7 vzorků krve,
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč,
k/ Cyklosport – Pitstop.cz, Cyklistický klub MTB Angels, žádost o dotaci na dopravu na
závody, schválila poskytnutí dotace ve výši 26 000 Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
2/

Rada města schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí pro MŠ Klatovy ve školním roce
2016/2017.

Bod č. 116/5
Rada města udělila spolku Klatovské katakomby, z.s. IČ: 27006760 souhlas s umístěním sídla
na adrese nám. Míru 62, Klatovy I.
Bod č. 117/5
Rada města vzala na vědomí zprávu MěKS o komisionářském prodeji hudebního nástroje
Klavinova Yamaha CLP-115, DR 3521.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová

Bod č. 118/5
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.
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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 6
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016
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. 119/6
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 120/6
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku stp. č. 18/1 o výměře cca 78 m2
v k. ú. Střeziměř za cenu obvyklou 90 Kč/m2 tj. cena celkem cca 7 020 Kč MB, Střeziměř,
339 01 Klatovy.
2

Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku č. 413/1 o výměře cca 250 m2
v k. ú. Křištín za cenu obvyklou 52 Kč/m2 tj. cena celkem cca 13 000 Kč JN, Křištín,
339 01 Klatovy.

3/

Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 128/3 pod trafostanicí k.ú.
Štěpánovice u Klatov o výměře cca 20 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu
smluvní 400 Kč/m2, celkem cca 8 000 Kč + DPH. Úkon bude zajištěn Smlouvou o budoucí
smlouvě kupní.

4/

a/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod stavby septiku na pp. č. 4/6 v
k. ú. Otín u Točníku včetně kanalizačního řadu v délce cca 250 bm do majetku města od
společnosti XAVERgen, spol. s r. o., Žižkova 286/12, 251 01 Říčany.
b/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 4/6, části pp. č. 4/4 a části pp. č. 4/3
o celkové výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Otín u Točníku za cenu 130 Kč/m2, tj. celkem
cca 130 000 Kč do majetku města od FK, Slunečné náměstí, 158 00 Praha 5 do majetku
města. V současné době bude úkon zajištěn formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
s realizací po geometrickém zaměření.
c/ Podmínkou přijetí daru stavby septiku je předchozí majetkoprávní vypořádání pozemků
pp. č. 4/6, části 4/4 a části 4/3 v k.ú. Otín u Točníku.

5/

Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcných břemen vedení optických kabelů
uložených v rámci 4. etapy metropolitní sítě, na dobu neurčitou:
- pp.č. 3422/18 ve vlastnictví ČR-ŘSD Plzeň, za jednorázovou finanční úhradu dle
směrnic ŘSD,
- pp.č. 3557/6, 3557/36, 3557/37, 3557/38 ve vlastnictví SÚS Plzeňského kraje,
za jednorázovou finanční úhradu dle směrnic SÚS,
- stp.č. 799/1, pp.č. 639/1 ve vlastnictví VOŠ, OA, SZŠ a JŠ Klatovy, bezúplatně.

6/

Rada města neschválila pronájem částí obecních pozemků č. 1160/1 a 1160/9 v k.ú.
Klatovy o výměře cca 10 000 m2 na období květen - září 2016 p. CB, Klášter, Nepomuk.

7/

a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Airweb, Pod Borem – optický kabel – část 2 – Koldinova-ČOV“
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v obecních pozemcích pp.č. 3557/4, 3557/3, 2010/5, 2010/7, 2001/5, 2001/14, 3557/40,
1972/66, 1972/65, 1972/6, 1972/64, 1975/8, 3557/45, 1927/14, 1927/28, 4164/24,
1960/8, 1927/27, 4164/26, 1927/2, 1972/67, 1927/12, 1927/16, 4164/20, 4164/42 v k.ú.
Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ a TSMK.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění
k zásahu do „chráněné komunikace“ v Koldinově ulici za účelem uložení chráničky
HDPE, s podmínkami hospodářského odboru MěÚ.
8/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 v platném znění a souhlasila
s provedením výkopových prací v obecních pozemcích pp.č. 2772/16 a 3914/3 v k.ú.
Klatovy v souvislosti s výměnou vodovodu v období od 21. 3. 2016 za vhodných
klimatických podmínek.

9/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel č. P1/2011 a souhlasila s provedením
výkopových prací za účelem uložení kanalizačního řadu v obecním pozemku č. 55/18
a v chráněné komunikaci na pp. č. 55/67 a 55/68 v k. ú. Sobětice u Klatov s podmínkami:
a/ hospodářského odboru ze dne 11. 11. 2015
b/ souhlas s výkopovým povolením obdrží investor po skončení udržitelnosti projektu na
stavbu komunikace Sobětice - Lažánky tj. nejdříve 1. 10. 2019.

10/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp.č. 55/18 v k.ú. Sobětice
u Klatov ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, Sobětice, 55/38kNN“ v rozsahu cca 114 bm zemního kabelu za jednorázovou úhradu určenou při
uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši (v současné době za cca 22 800 Kč + DPH).
11/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp.č. 1901/8, 3554/4 v k.ú.
Klatovy ve vlastnictví Města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, Koldinova 1611/30 kNN“ v rozsahu cca 87 bm zemního kabelu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné
výši (v současné době za cca 17 400 Kč + DPH).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 121/6
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 7. 3. 2016.
Bod č. 122/6
Rada města rozhodla o přerušení hodnocení vedoucího Odboru výstavby a územního plánování
MěÚ Klatovy. Pokračovat v něm bude po projednání územního plánu v ZM.
Bod č. 123/6
1/ Rada města doporučila ZM v souladu s ustanovením § 17 odstavce 7 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
projednat závěrečný účet města za rok 2015 a uzavřít jej, na základě doporučení finanční
komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města a s vědomím výsledku
přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním
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hospodařením města, a to bez výhrad.
2/

Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Klatovy
sestavenou k 31. 12. 2015 a schválit převod dosaženého výsledku hospodaření za rok 2015
v hlavní činnosti po zdanění (ve výši 32 593 226,03 Kč) na účet 432 – Výsledek
hospodaření minulých let a v činnosti hospodářské (ve výši 11 562 738,60 Kč) ve výši
4 252 097,17 Kč na analytický účet 419/82 – Fond oprav hospodářská činnost a
ve zbývající části na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová

Bod č. 124/6
1/ Rada města schválila navržené závěry z projednání výsledků hospodaření řízených
organizací města za rok 2015 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových
organizací tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1.
2/ Rada města schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města za rok 2015
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, včetně finančního vypořádání dosaženého výsledku hospodaření
příspěvkových organizací města za rok 2015 dle Přílohy č. 3.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 125/6
1/ Rada města schválila objem prostředků na platy příspěvkových organizací pro rok 2016.
2/ Rada města schválila odpisové plány příspěvkových organizací města pro rok 2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 126/6
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise rady města ze dne 17. 2. 2016.
Bod č. 127/6
Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku č. 1/2016 o vedení technické mapy města
v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 128/6
Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. projednala:
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015,
2/ zprávu auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok 2015,
3/ finanční plán pro rok 2016.
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 129/6
1/ Rada města doporučila ZM schválit přijetí dotace z Programu regenerace MPZ a její
následné rozdělení takto:
a/ 250 tis. Kč na akci „Stavební úpravy podlahy ve vestibulu radnice čp. 62/I, Klatovy“
b/ 50 tis. Kč na akci „Oprava soklu, omítek v 1. NP čp. 63/I, Klatovy“
2/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci uvedených akcí a zařadit je do rozpočtu
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města pro r. 2016
a/ „Stavební úpravy podlahy ve vestibulu radnice čp. 62/I, Klatovy s celkovými náklady
1 750 000 Kč vč. DPH,
b/ „Oprava soklu, omítek v 1. NP čp. 63/I, Klatovy s celkovými náklady 227 214 Kč vč.
DPH v roce.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 130/6
1/ Rada města schválila jmenovité opravy pozemních komunikací – opravy a údržba pro rok
2016, II. část, uvedené pod body č. 12-20 v předložené zprávě.
2/ Rada města uložila HO ve spolupráci s ORM připravit otevřené výběrové řízení na akci
Oprava povrchu komunikací v Klatovech – II. část – akce uvedené pod body č. 12-20
v předložené zprávě.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 131/6
Rada města schválila vyplacení dotací z programu „Podpora zájmových aktivit organizací na
území města Klatovy pro r. 2016“ dle předloženého návrhu grantové komise.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 132/6
Rada města projednala zápis č. 3/16 z jednání bytové komise ze dne 9. 3. 2016 a k jednotlivým
bodům přijala následující závěry:
k bodu 1.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy, nám. Míru
s p. VS na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Rozvoj
s p. MS a pí IS na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Hálkova
s p. VH na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Niederleho
s p. ŠB na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.5.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, Jiráskova
s pí BK na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.6.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, Plánická
s p. RP a pí. MP na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Masarykova
k bodu 1.7.
s pí HN na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 1.8.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Plánická
s pí MM na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.9. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu nájemci:
HJ, Klatovy,
k bodu 2.1.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Zahradní, Klatovy, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 12 VS
- ubyt. jednotka č. 21 PR
- ubyt. jednotka č. 10 BM
k bodu 2.2.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně Zahradní,
Klatovy, ubytovací jednotka č. 8, s pí JK o 3 měsíce.
k bodu 2.3.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní,
ubytovací jednotka č. 5, s pí JČ o 3 měsíce,
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k bodu 3.1.
k bodu 3.2.

k bodu 4.1.

k bodu 4.2.

k bodu 4.3.
k bodu 5.1.
k bodu 6.1.
k bodu 6.2.
k bodu 6.3.
k bodu 7.1.

schválila uzavření smlouvy o ubytování na Zahradní, Klatovy, ubytovací
jednotka č. 7, s pí MP na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 14 o velikosti
0+1 s příslušenstvím na adrese Klatovy, Zahradní se sl. OC
na
dobu
určitou 3 roky od 4. 4. 2016,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, Plánická, s p. LM, bytem Domažlické předměstí, Klatovy, na dobu
určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 104, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká, s pí MUDr. JV, bytem Sídliště U Pošty,
Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním
vyrovnání na částku 50 000 Kč,
úkon byl stažen,
schválila podnájem bytu č. 12 na adrese Klatovy, Plánická pro p. OC na dobu
určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017,
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu paní RR, byt č. 23, na
adrese Klatovy, nám. Míru, Klatovy
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu panu ZP, byt č. 2, na
adrese
Klatovy, Masarykova,
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu p. RS, pí HS a pí IS, byt č. 3, na
adrese Klatovy, Vaňkova,
nedoporučila ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu a prodat
byt č. 13, Jiráskova, Klatovy paní BK.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 133/6
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc únor 2016.
Bod č. 134/6
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a Mgr. Lucií Burešovou (vypůjčitel).
Předmět výpůjčky: pozemková parcela č. 540/35 a 540/36 a 540/37, zahrada v k.ú. Luby – poř.
č. 37.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pronajimatel) a W&P EURONOVA s.r.o. Plzeň zastoupená jednatelem
Radkem Novákem (nájemce).
Předmět smlouvy: pozemková parcela 3687/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 38.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a W&P EURONOVA s.r.o. Plzeň zastoupená jednatelem Radkem
Novákem (nájemce).
Předmět smlouvy: pozemková parcela č. 4073 – poř. č. 39.
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Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná),
zastoupená Tomášem Pippingerem.
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene IV-12-0005227/15/VB, Klatovy, KSK,
31 RD – kNN – poř. č. 40.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o. a RWE
Distribuční služby, s.r.o. (budoucí oprávněný), zastoupenou Ing. Petrem Hřebcem,
Ing. Lenkou Vrzalovou.
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene, akce „Reko MS Klatovy – Luby I. etapa“ –
poř. č. 41.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. a RWE Distribuční služby, s.r.o.
zastoupená Ing. Petrem Vaníkem a Ivanou Puhlovskou (oprávněný).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene, plynárenské zařízení – poř. č. 42
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Zámek Týnec,
národní kulturní památka mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (partner) a Zámek Týnec, z.s. zastoupený Mgr. Hanou Jirmusovou Lazarowitz
(příjemce).
Předmět smlouvy: úprava postavení Příjemce a Partnera projektu, jejich úlohy a odpovědnosti –
poř. č. 43.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupená Václavem Kutilem.
Předmět smlouvy: dodávka stavebních prací pro dílo „Klatovy, Štorchova ulice – výměna
vodovodu – poř. č. 44.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a Klatovský okrašlovací spolek, o.s. (vypůjčitel).
Předmět výpůjčky: průjezd v domě čp. 59/I.
Účel výpůjčky: umístění piana a židle – poř. č. 45.
Smlouva o společném užívání věci, mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a AIRWEB, spol. s r.o. (uživatel)
Předmětem smlouvy: užívání nefunkčního vodovodního potrubí vedoucího přes Mercandinovy
sady k umístění svazku mikrotrubiček – poř. č. 46.
Dohoda o postoupení smlouvy o přezkoumání hospodaření mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ing. Ivanem Vičarem
a Ing. Davidem Vičarem, auditorská kancelář VEGA AUDIT Plzeň.
Předmět dohody: přezkoumání hospodaření – poř. č. 47.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací
obvod Klatovy – Železná Ruda 2“ mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a TAXLES s.r.o. zastoupená jednatelem
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Ing. Lubomírem Klementem (zhotovitel) – poř. č. 48.
Smlouva o reklamním plnění č. 515 160 016 mezi městem Klatovy zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a RADIOHOUSE s.r.o. Praha 2, zastoupená ředitelem divize
regionálního obchodu PaeDr. Josefem Křivánkem.
Předmět smlouvy: zajištění rezervace rozhlasového reklamního času s možností vysílání
rozhlasových reklamních spotů – poř. č. 49.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odboru a využití odpadů z obalů mezi městem
Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a EKO-KOM a.s., Praha
zastoupenou RNDr. Martinou Vrbovou Ph.D.
Předmět dodatku: bod II – 1/ - 5/ - poř. č. 50.
Bod č. 135/6
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku Klatovy čerpání fondu investic na akci
„Panikové kování na dveře do budovy Kulturního domu – restaurace a kavárny“ v celkové
částce 41 388 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 136/6
Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Strategie rozvoje a efektivní řízení
města Klatovy“ a uložila ORM a OVV zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do
11. 4. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. R. Klemsa
Bod č. 137/6
Rada města schválila Pošumavskému aeroklubu Klatovy k 80. výročí založení klubu poskytnutí
dotace ve výši 25 000 Kč a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem
příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 138/6
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ
konané dne 14. 3. 2016.
Bod č. 139/6
Rada města schválila BK Klatovy poskytnutí finančního příspěvku ze Zlatého fondu ve výši
200 000 Kč na pořádání „ Easter Cup Klatovy 2016“.
Zodpovídá: Mgr. R. Šustrová
Bod č. 140/6
Rada města schválila, aby Město Klatovy, jako vlastník uvedených rybníků (viz zpráva),
prominulo Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Klatovy, jako nájemci, nájemné
za pronájem rybníků, a to po dobu 2 let.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
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Bod č. 141/6
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 7
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 29. 3. 2016
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bod č. 142/7
Rada města vykonávající práva jediného akcionáře společnosti Klatovská teplárna a.s. Klatovy
projednala výroční zprávu společnosti za r. 2015.
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 143/7
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 144/7
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu Ing. Petra Bernata „Posouzení nabídek na strategické
partnerství při řízení společnosti Klatovská teplárna, a.s. – vyhodnocení slyšení uchazečů“
a uložila místostarostovi Ing. Křížovi předat součást tohoto materiálu „Posouzení kondice
Klatovské teplárny, a.s.“ řediteli společnosti, předsedovi dozorčí rady a členům
představenstva společnosti.
2/ Rada města uložila řediteli společnosti Klatovská teplárna, a.s. zúčastnit se jednání RM
dne 12. 4. 2016 a předložit k výše uvedené zprávě návrh.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 145/7
Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky MěÚSS o ubytování v azylových domech
a uložila Mgr. V. Tomaierové, Ing. M. Křížovi a Bc. A. Kleinerové projednat možnosti
ubytovávání a výsledek jednání předložit RM.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí Mgr. V. Tomaierová
pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 146/7
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru rozvoje města MěÚ Klatovy a rozhodla,
že na funkci vedoucího ORM nebude vypsáno výběrové řízení.
Bod č. 147/7
1/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemkové parcely č. 163/9 v k.ú. Sobětice u
Klatov o výměře 209 m2 pro účely výstavby chodníku od JV, Sobětice, Klatovy, V a EV,
Sobětice, Klatovy a KV, Plzeňská, Klatovy cenu dle znaleckého posudku 130 Kč/m2, tj.
celkem 27 170 Kč. Kč.
2/

Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemkové parcely č. 163/1 v k. ú.
Sobětice u Klatov o výměře cca 8 m2 pro účely stavby chodníku od KV, Plzeňská, Klatovy
cenu dle znaleckého posudku 200 Kč/m2, tj. celkem 1 600 Kč. V současné době bude úkon
zajištěn formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní s vlastní realizací po dokončení a
geodetickém zaměření stavby.

3/

Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemkové parcely č. 33/1 v k.ú. Sobětice
1

u Klatov o výměře cca 140 m2 (pro účely stavby chodníku či smíšené stezky) od BČ,
5. května, Klatovy za cenu smluvní 130 Kč/m2, tj. celkem 18 200 Kč.

4/

5/

Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemkové parcely č. 28/3 v k.ú. Sobětice
u Klatov o výměře cca 60 m2 (pro účely stavby chodníku či smíšené stezky) od AT,
Sobětice, Klatovy za cenu smluvní 130 Kč/m2, tj. celkem 7 800 Kč.
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej celého pozemku č. 157/1 o výměře
2 026 m2 v k.ú. Klatovy pouze společenstvím bytových domů čp. 665-667/II. tj.
Společenství domu čp. 665/II id. 1/3 z celku a Společenství domu čp. 666-667/II id. 2/3
z celku za těchto podmínek: prodej dle znaleckého posudku, cena obvyklá
424,97 Kč/m2, celkem cca 861 000 Kč.
2/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pozemku č. 157/1 v k.ú. Klatovy
manželům K a HK, Klatovy o výměře cca 160 m2 za cenu dle znaleckého posudku
obvyklou 424,97 Kč/m2, celkem cca 67 995 Kč.
3/ Rada města schválila zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pp.č. 157/1 v k.ú.
Klatovy k řadovým garážím na stp.č. 3647 až 3670 v k.ú. Klatovy, mezi městem
Klatovy jako povinným z věcného břemene a vlastníky řadových garáží jako
oprávněnými z věcného břemene, na dobu neurčitou bezúplatně.

6/

Rada města uložila ORM předložit doplňující informace na jednání RM dne 12. 4. 2016
a informovat LS Profi auto s.r.o. o dalším možném postupu.

7/

a/ Rada města souhlasila s předloženou upravenou projektovou dokumentací pro územní
řízení na stavbu „Nový koncept prodejny LIDL Klatovy, ul. Domažlická“.
b/ Rada města souhlasila se zrušením práva obdobného věcnému břemeni pro vedení
dešťové kanalizace přes pozemek cizího vlastníka p.č. 4110/3 v k.ú. Klatovy formou
dodatku ke smlouvě.
c/ Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod stavby nových chodníčků na
pozemku města pp.č. 3999/1 do majetku města od LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní
1359/11, 158 00 Praha 5.
d/ Rada města doporučila ZM schválit zpětný prodej části dešťové kanalizace na cizím
pozemku p.č. 4110/3 v k.ú. Klatovy v délce 110 m společnosti LIDL Česká republika
v.o.s., za cenu smluvní 1 000 Kč.
e/ Rada města uložila prověřit možnost vybudování přechodového chodníku pro přístup
mezi parkovištěm prodejny LIDL a chodníkem kolem štítu prodejny OBI.

8/

Rada města doporučila ZM schválit vzdání se předkupního práva města ke stavbě garáže
na stp. č. 2333/5 v k.ú. Klatovy.

9/

Rada města neschválila přemístění kontejnerů na odpad z pp. č. 1386/2 v k.ú. Klatovy
u bytového domu čp. 505/III na jiný vhodný pozemek v lokalitě.

10/ Rada města rozhodla o pronájmu pozemků č. 759/6, 853/4, 759/15, 1011/25, 1011/26,
1011/48, 1011/49, 1015/17, 1016/4, 1023/11, 1023/12, 1054/8, 1054/12, 1055/4, 1075/6,
1186/4, 1095/5, 1095/6, 1096/1, 1096/3, 1103/1, 1119/4, 1218/12, 1266, 3462/1, 3465/2,
2

3485, 3487, 3489, 3490, 3491/3, 3493/1, 3492, 3493/2, 3499/3, 3500, 3502, 3503, 3511/1,
3519/1, 3519/2, 1186/5, 1186/7, 1196, 3521 v k. ú. Klatovy, č. 940/3, 1036/9, 1036/11,
1036/12, 1049/7, 1067/1, 1074, 1077, 1067/2, 1080/9, 1080/10, 1091/5, 1101/22, 1101/57,
1101/59, 1191, 1195/1, 1198/1, 1199, 1264 v k. ú. Kal u Klatov, č. 956/6, 956/15, 956/16
v k. ú. Bezděkov u Klatov o celkové výměře 64 993 m2 za cenu 1 500 Kč/ha/rok + inflace
společnosti Statek Beňovy s.r.o., Beňovy 4, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.
11/

Rada města rozhodla o uzavření Dodatku:
a/ k nájemní smlouvě s Pošumavským aeroklubem Klatovy ze dne 27. 6. 2011 na
dobu určitou 99 let, tj. do 31. 5. 2115.
b/ ke smlouvě o výpůjčce s Pošumavským aeroklubem Klatovy ze dne 27. 6. 2011 na
dobu určitou 99 let, tj. do 31. 5. 2115.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o užívání stavby na stp. č. 5077 v k. ú.
Klatovy mezi Pošumavským aeroklubem a společností Aircraft, spol. s r. o.

12/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy RIO Media, a.s. v pozemcích
pp.č. 708/12, 736/14, 723/8 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění,
přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav chráničky HDPE 40 ve
vlastnictví firmy RIO Media, a.s. pro akci „Klatovy napojení RIO – Lorenc“ v rozsahu
cca 70 bm chráničky za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene + DPH v platné výši (v současné době za cca 14 000 + DPH
v platné výši).

13/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy Vodafone Czech Republic a.s.
v pozemcích pp.č. 3044/1, 3047/8, 3653/1, 3653/2, 3822/1 v k.ú. Klatovy ve vlastnictví
města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
zemního kabelu a elektrorozvaděče ve vlastnictví firmy Vodafone Czech Republic a.s.
pro akci „Základnová stanice spol. Vodafone Czech Republic a.s. na pp.č. 3044/1“
v rozsahu cca 435 bm zemního kabelu NN a umístění elektrorozvaděče za jednorázovou
úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH
v platné výši (v současné době za cca 87 500 + DPH v platné výši).

14/

Rada města souhlasila s vyhotovením PD na dopravní obslužnost a parcelaci pozemků
v PZ Čertovka včetně vybudování přípojek TI.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 148/7
Rada města doporučila ZM schválit dodatek č. 4 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní, kterým
se zejména prodlužuje termín dokončení výstavby bytových domů v rámci akce: „Klatovy,
Atrium park Hůrka – obytná zástavba“ do 31. 12. 2022 a na stranu budoucího kupujícího
vstupuje na místo společnosti STAFIN a.s., Edvarda Beneše 590/31, Plzeň – Doudlevce
společnost STAFIN Klatovy, s.r.o, Edvarda Beneše 590/31, Plzeň – Doudlevce.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 149/7
Rada města vzala na vědomí informace o stavu projektu Hřiště pro seniory, Klatovy, Pod
Hůrkou a uložila ORM ve spolupráci s TSMK předložit na jednání RM dne 12. 4. 2016
3

variantní řešení ve vnitrobloku objektu DpS.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. P. Pošefka

Bod č. 150/7
Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace,
schválila podání Žádosti o nadační podporu na obnovu zahrady v pracovišti Mateřská škola
Podhůrecká 542. Tento souhlas se vydává pro účely Grantové výzvy 2015 vyhlášené Nadací
Proměny v rámci nadačního programu Zahrada hrou.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 151/7
1/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
města a rozhodla o zadání VZMR na akci „Hřbitov sv. Jakuba v Klatovech – oprava zdi –
II. etapa“ firmě ALFASTAV s.r.o. Sobětice.
2/ Rada města uložila starostovi města a ORM uzavřít SoD s firmou ALFASTAV s. r. o.
Sobětice za cenu 641 827,- Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 152/7
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Křižíkova ul. – výměna vodovodu,
opravy na kanalizaci“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Šumavské vodovody a kanalizace a.s.,
Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy, IČ: 25232100.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 949 516,00 Kč bez DPH,
1 148 914,36 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 153/7
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01
Domažlice, IČ 26352516 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., „Stavební úpravy podlahy vestibulu
radnice č.p. 62/I Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného
v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Stavební úpravy podlahy vestibulu radnice č.p. 62/I Klatovy“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče ALFASTAV, spol. s.r.o. Sobětice 46, 339 01 Klatovy, IČ 18236651.

3/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 997 900 Kč bez DPH, 1 207 459 Kč vč. DPH.

4/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2016
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s částkou 1 750 000 Kč (stavební úpravy, demontáž a zpětná montáž recepce, PD zádveří,
restaurování dřevěných prvků vestibulu).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 154/7
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Oprava povrchu komunikací v Klatovech
2016 - II“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce, internetových
stránkách a profilu zadavatele.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
František Kocfelda
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 4. 2016 od 10.15 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 4. 2016 od 14.15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 10. 5. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 155/7
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 „Metropolitní síť Klatovy
– IV. etapa“, formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je nejnižší nabídková cena.
5

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 4. 2016 od 11.15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Rostislav Klemsa
Bc. Josef Kinský
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2016 od 15.15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 26. 4. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 156/7
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 „Točník – chodník u silnice
III/11766 – II. etapa“, formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
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Ing. Romana Rubášová

5/

Radek Kadlec

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 4. 2016 od 10.30 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro.
Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Romana Rubášová
Radek Kadlec
František Kocfelda
Bc. Luboš Broukal
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 4. 2016 od 14.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 10. 5. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 157/7
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 „Výměna oken v MŠ
Klatovy, Nár. mučedníků 192“, formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 4. 2016 od 10.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
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Bc. Vlasta Komaňská
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Věra Tomaierová
Věra Kvardová

Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Jitka Luňáková

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2016 od 14.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 26. 4. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 158/7
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 „Oprava 3 umýváren
a WC v MŠ Klatovy, U Pošty 682“, formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 4. 2016 od 10.45 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

5/ Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Mgr. Jitka Luňáková
Věra Kvardová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2016 od 14.45 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 26. 4. 2016 zprávu hodnotící komise
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s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 159/7
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Klatovy, Dvořákova ul. –
výměna vodovodu a kanalizace“, formou písemné výzvy vybraným uchazečům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2.

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 4. 2016 od 10:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2016 od 14:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 26. 4. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 160/7
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Rekonstrukce plynové
kotelny – skleníky, Sadová ul. č.p. 362/IV“, formou písemné výzvy vybraným zájemcům
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k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 4. 2016 od 11.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.

5/ Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Peter Pošefka
Ilona Matoušová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2016 od 15.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 26. 4. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 161/7
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Projektová dokumentace –
Komunitní dům seniorů Klatovy, č.p. 363/IV“, formou písemné výzvy vybraným
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
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Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 18. 4. 2016 od 11.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Mgr. Miroslav Karnet
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 20. 4. 2016 od 15.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 26. 4. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 162/7
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č.137/2006 Sb., na projekt „RPS Pod Hůrkou – etapa jedna – 1. část“,
formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách, profilu
zadavatele a ve Věstníku VZ.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
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Mgr. Miroslav Karnet
Pavel Strolený
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Eva Slabá

Aleš Buriánek
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 4. 2016 od 14.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM 10. 5. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem na
přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 163/7
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 164/7
Rada města schválila Plány hospodaření příspěvkových organizací města pro rok 2016 dle
přílohy. Tímto se stávají závazným ukazatelem hospodaření příspěvkových organizací města
pro rok 2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
ředitelé PO
Bod č. 165/7
Rada města schválila rozšíření dopravní obslužnosti MHD do AZ Klatovy, Plzeňská
u nemocnice o pět nových spojů, což představuje navýšení nákladů na dopravní obslužnost
MHD o 31 320 Kč ročně a uložila vedoucímu HO vyhodnotit využitelnost nových spojů
v termínu do 31. 10. 2016.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 166/7
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 204, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Podhůrecká s pí JS, bytem Sídliště, Janovice nad Úhlavou, na dobu neurčitou,
za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 167/7
1/ Rada města neschválila prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty plynoucí z dlužného
nájemného NP pí RV.
2/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s pí RVna dobu určitou
3 měsíce pod podmínkou uhrazení dlužné částky před podpisem smlouvy.
3/ Rada města vzala na vědomí, že v souladu s usnesením RM č. 5/2004, bod č. 113/5
nedojde v r. 2016 k navýšení nájemného z nebytových prostor o inflaci.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 168/7
Rada města uložila právničce města podat žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků SFRB (zkrácení vázací doby) u bytových domů Plánická ul. č.p. 793-795/IV,
Klatovy.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
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Bod č. 169/7
Rada města vzala na vědomí zadání PD pro dotaci na revitalizaci zahrady MŠ Máchova.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 170/7
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku nové reprosoustavy na
ozvučení pořádaných akcí, kterou je firma Praha Music Center s.r.o., Praha 9 – Vysočany,
IČ 18626459. Cena vybrané reprosoustavy s technologií db (DVA systém) činí 506 265,80 Kč
vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 171/7
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Českou pojišťovnou a.s. Praha zastoupenou
Ing. Mirou Rathouským - poř. č. 51.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IV-12-0010832/VB2 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená Ing. Zdeňkem Markem.
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Koldinova 1611/30 – kNN – poř. č. 52.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IE-12-0005307/VB/007 mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená Ing. Milanem
Vacovským.
Předmět smlouvy: akce Klatovy, Procházkova – NN – poř. č. 53.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená Ing. Janou
Aschenbrennerovou.
Předmět smlouvy: podzemní vedení NN a přípojková skříň v pilíři v rámci stavby Klatovy II,
1927/4 – kNN – poř. č. 54.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a RIO Media, a.s. Praha zastoupená
firmou INVEST TEL s.r.o. p. Ladislavem Černým.
Předmět smlouvy: akce Klatovy napojení RIO-Lorenc – poř. č. 55.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Janou Preslovou, Klatovy.
Předmět dohody: ukončení nájemní smlouvy na pp č. 3441/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 56.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a EKO povrchová ochrana materiálů, s.r.o. Týnec zastoupená
Milanem Spolkem.
Předmět smlouvy: dočasné užívání prostor - jednotka 421/4 v budově 42,1v Koldinově ul.
Klatovy – poř. č. 57.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupeným starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem a TanrebEnergo, s.r.o., Bohutín zastoupená Ing. Petrem Bernatem.
Předmět dodatku: změna čl. IV odst. 2 – poř. č. 58.
Bod č. 172/7
Rada města schválila program zasedání zastupitelstva města konané dne 5. 4. 2016.
Bod č. 173/7
Rada města schválila spolku Klatovské katakomby o.s. Klatovy užití městského znaku na
propagaci akce „Barokní jezuitské Klatovy“.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 174/7
Rada města schválila firmě Kompakt s.r.o. užití loga města Klatov na reklamní informační
plakát Klatov.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 175/7
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000 Kč ze Zlatého fondu
Folklornímu spolku ŠUMAVA Klatovy na pořádání XXIII. Mezinárodního folklorního
festivalu Klatovy 2016.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 176/7
Rada města jako valná hromada společnosti Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. projednala:
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015,
2/ účetní závěrku za rok 2015,
3/ zprávu nezávislého auditora
4/ zápis z jednání dozorčí rady
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 177/7
Rada města jako valná hromada společnosti Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o. projednala:
1/ rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015,
2/ účetní závěrku za rok 2015,
3/ zprávu nezávislého auditora
4/ zápis z jednání dozorčí rady
Závěry budou uvedeny v samostatném rozhodnutí.
Bod č. 178/7
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 8
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. 4. 2016
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. 179/8
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 180/8
1/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění
a souhlasí s provedením výkopových prací (montážních sond) za účelem rekonstrukce
datové sítě na obecních pozemcích pp.č. 3471/1 v k.ú. Klatovy a pp.č. 811/46 a 811/51
v k.ú. Luby – chodnících ze zámkové dlažby v ulicích Dragounská a ul. 5. května dle
podmínek hospodářského odboru MěÚ, včetně prodloužení záručních lhůt.
Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění
a souhlasí s provedením výkopových prací (rozebrání části chodníku) na pp.č. 2017/8
v k.ú. Klatovy za účelem rekonstrukce oplocení u rodinného domu čp. 566/II v ulici
Ke Spravedlnosti dle podmínek hospodářského odboru MěÚ, včetně prodloužení záručních
lhůt.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 181/8
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 4. 4. 2016.
2/

Bod č. 182/8
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise RM ze dne 30. 3. 2016.
Bod č. 183/8
1/ Rada města schválila pronájem restaurace Kolonáda p. JP.
2/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 184/8
Rada města projednala zápis č. 4/16 z jednání bytové komise ze dne 6. 4. 2016
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy, Plánická
k bodu 1.1.
s p. FK na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Koldinova
s pí RT na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Klatovy, Hálkova
k bodu 1.3.
s pí AH na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.4. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Hálkova
s p VB na dobu určitou 1 rok
k bodu 1.5.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, Niederleho
s p. JV na dobu určitou 6 měsíců,
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k bodu 1.6.

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy, Niederleho
s pí IS na dobu určitou 1 rok,

k bodu 1.7.

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Niederleho
s pí LŽ na dobu určitou 3 měsíce pod podmínkou úhrady dlužné

částky,
k bodu 1.8.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy, Niederleho
s pí EP a p. MP na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.9.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy, nám. Míru
s pí IŘ na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, nám. Míru
s pí MH na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.11. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,
Suvorovova s pí ŠŠ na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.12. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Palackého
3/II s p. Jiřím Kupkou na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.13. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Palackého
s p. FT na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.14. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy,
Palackého s p. JJ do 3. 6. 2016,
k bodu 2.1. schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Zahradní, Klatovy, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 15 SD
- ubyt. jednotka č. 17 SLS
- ubyt. jednotka č. 34 RK
k bodu 2.2.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní,
ubytovací jednotka č. 2, s p. MM o 3 měsíce,
k bodu 2.3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 9, na adrese
Klatovy, Zahradní, s pí GŠ na dobu určitou 3 měsíce pod podmínkou úhrady
dlužné částky,
k bodu 2.4.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní,
ubyt. jednotka č. 11, s pí ZŠ a pí HS o 3 měsíce,
k bodu 3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 26, Zahradní,
Klatovy, s pí KS na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 4.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy,
Divadelní, s pí PM, bytem Železná Ruda, na dobu určitou 1 rok,
k bodu 4.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, Hálkova, s pí BM a p. BD, bytem Plánická, Klatovy, na dobu určitou
1 rok,
k bodu 4.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 503, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká s pí VP, bytem Podhůrecká, Klatovy, na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytu č.
314,
k bodu 4.4.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Masarykova s pí RZ a p. PZ, bytem Čachrov, na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku
Kč 50 000,-,
k bodu 6.1.
vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 12, na adrese Klatovy
Plánická ,
schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 12, Klatovy, Plánická
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k bodu 7.1.
k bodu 7.2.

s p. JS, trvale bytem Klatovy, Alešova s platností od 18.2.2016,
uložila řešit prominutí poplatku až po vydání písemného rozsudku,
neschválila umístění sídla provozovny p. MV na adrese Klatovy, Plánická.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 185/8
1/ Rada města vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 4, I. kat., 1+kk
s příslušenstvím, Plánická ul. čp. v Klatovech.
2/ Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11, I. kat., 1+kk s příslušenstvím,
Plánická ul. čp. v Klatovech a to s pí MŠ, trvale bytem Místecká, 199 00 Prha 9 – Letňany,
s platností od 1. 5. 2016 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění
podmínek nájemní smlouvy.
3/ Rada města vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 17, I. kat., 2+kk
s příslušenstvím, Plánická ul. čp. v Klatovech.
4/ Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 17, I. kat., 2+kk s příslušenstvím,
Plánická ul. čp. v Klatovech a to s pí MK, trvale bytem Plánická ul. čp. v Klatovech
s platností od 1. 5. 2016 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění
podmínek nájemní smlouvy.
5/ Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání ozn. č. G20 a to
s pí MK, s platností od 1. 5. 2016 na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací při
splnění podmínek nájemní smlouvy.
Zodpovídá: pí R. Hrebeňová
Bod č. 186/8
Rada města projednala žádost Oblastní charity Klatovy o poskytnutí finančního příspěvku
a uložila ji dopracovat a předložit v měsíci květnu.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 187/8
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc březen 2016.
Bod č. 188/8
Rada města schválila Městskému kulturnímu středisku čerpání fondu investic ve výši
53 824,60 Kč na pořízené nového světelného pultu.
Zodpovídá: pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 189/8
Rada města schválila TSMK:
1/ nákup herního prvku pro dětský bazén letních lázních, v max. výši 500 tis. Kč bez DPH,
2/ nákup herního prvku pro dětský bazén v krytém plaveckém bazénu, v max. výši 500 tis. Kč
bez DPH.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 190/8
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Nadační fond Nové Česko, zastoupené Vladimírem Adamcem
(dodavatel).
Předmět smlouvy: spolupráce při realizaci programu Revolution Train – „Protidrogový vlak ve
vašem městě“ – poř. č. 59.
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Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(půjčitel) a Václavem Kaderou a Ivanou Holubcovou, bytem Štěpánovice 112, Klatovy
(vypůjčitel) – poř. č. 60.
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., zastoupenou
JUDr. Petruší Srpovou.
Zřízení služebnosti: provozování, údržba a opravy Pozemního komunikačního vedení, akce:
VPI Klatovy, Dom. Předměstí RD p. Brůha – poř. č. 61.
Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a obcí Bezděkov, zastoupenou starostou
obce Josefem Červeným.
Předmět smlouvy: bezplatný odběr odpadu – poř. č. 62.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a G-PROJECT, s.r.o., zastoupená jednatelem JUDr. Janem Šmidmayerem
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: vybavení základních škol v Klatovech – poř. č. 63.
Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a obcí Předslav, zastoupenou starostou
obce Bc. Miroslavem Kreuzerem.
Předmět smlouvy: bezplatný odběr odpadu – poř. č. 64.
Bod č. 191/8
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
11. 4. 2016 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost:
Rada města schválila poskytnutí dotace na pravidelnou činnost 1 216 oprávněným členům.
Výše příspěvku činí 616 Kč/l člen. Dotace s návrhem nad 50 000 Kč doporučila rada města
ZM ke schválení (Junák – stř. Královák Klatovy, Atletika Klatovy, SK Klatovy 1898,
BK Klatovy, LTK Klatovy, TJ SOKOL Klatovy),
k bodu 2/ mimořádné dotace:
1/ Okresní spolek ČČK Klatovy, žádost o dotaci na Okresní soutěž ml. zdravotníků – rada
města požaduje předložit specifikaci nákladů a počty dětí z jednotlivých škol,
2/ Okresní spolek ČČK Klatovy, žádost o dotaci na Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
– rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a předložení seznamu
oceněných dárců za Klatovy,
3/ TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu, žádost o dotaci na dopravu mladých sportovců – rada
města požaduje doložit seznam účastníků,
4/ Jiří Přibík, žádost o dotaci na 5. ročník běžeckého závodu „Husínský kros“ – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč,
5/ ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126, žádost o dotaci na lyžařský kurz – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 25 200 Kč,
6/ ZŠ Klatovy, Tolstého 765, žádost o dotaci na lyžařský kurz – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč,
4

Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, žádost o dotaci na lyžařský kurz rada města schválila poskytnut dotace ve výši 35 200 Kč,
8/ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Klatovy, žádost o dotaci na akce
postižené mládeže – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč,
9/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na akci Klatovský pohár – Velkorážní
puška, na závody Klatovská sportka a Velká cena Klatov, na akci Klatovský sniper malorážková puška – rada města schválila poskytnutí dotace na uvedené 3 akce ve výši
7 000 Kč,
10/ Klub přátel Klatovska, žádost o dotaci na pořízení podia do areálu kaple sv. Anny na
Hůrce a nájemné – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč,
11/ ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194, žádost o dotaci na lyžařský kurz – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 16 000 Kč,
12/ Kanoistický klub Klatovy o.s., žádost o dotaci na podporu závodníka V. Pohanky – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč,
13/ Český svaz bojovníků za svobodu Klatovy, žádost o dotaci na pietní akty (květiny, režijní
náklady) – rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč,
14/ Markéta Kotěšovcová, žádost o dotaci na úhradu poštovného – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč,
15/ Atletika Klatovy z.s., žádost o dotaci na akci Velká cena města Klatovy – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč,
16/ Klatovský okrašlovací spolek o.s., žádost o dotaci na projekt „Piano na ulici“ – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 7 000 Kč na stěhování a ladění piana,
17/ Tomáš Popelík, žádost o dotaci na účast v rally – rada města schválila poskytnutí dotace ve
výši 15 000 Kč,
18/ SRPDŠ při ZUŠ, žádost o dotaci na reprezentaci města Klatovy (taneční soutěž) – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušné smlouvy.
7/

K bodu 3/ - rada města vzala informace na vědomí.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 192/8
Rada města projednala petici ve věci „přezkoumání a zrušení zákazů v plaveckém bazénu
v Klatovech“ a uložila kanceláři starosty odpovědět dle diskuse.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 193/8
Rada města schválila umístění sídla spolku Fanklub HC Klatovy na adrese Nerudova čp. 721,
Klatovy III.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 194/8
Rada města schválila SHC Klatovy poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na úhradu dopravních
nákladů play off, 2 liga SHC Klatovy.
Zodpovídá: pí J Koželuhová
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Bod č. 195/8
Rada města v působnosti valné hromady projednala hospodářské výsledky společností SNK
s.r.o. a Lesy města Klatovy, s.r.o. za r. 2015.
Bod č. 196/8
Rada města vzala na vědomí zprávu společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy
za r. 2015.
Bod č. 197/8
Rada města se seznámila s informacemi p. ředitele Ing. Františka Lešundáka o aktuálním stavu
Klatovské nemocnice a.s.
Bod č. 198/8
Rada města jako valná hromada se seznámila se zprávou společnosti Klatovská teplárna a.s.
o stavu přípravy společnosti na plnění emisních limitů platných od r. 2018.
Bod č. 199/8
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 9
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 26. 4. 2016
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. 200/9
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 201/9
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
a rozhodla, že na funkci vedoucího OSVZ MěÚ Klatovy nebude vypsáno výběrové řízení.
Bod č. 202/9
1/ Rada města neschválila podání nabídky do výběrového řízení na koupi nemovitostí - stp.č.
1248 vč. objektu čp. 194/IV., stp.č. 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6008 vč. objektů na
těchto pozemcích, pp.č. 3225/2, 3225/6, 3225/7, 3225/8, 3225/29 v k.ú. Klatovy do
majetku města od ČR-Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha – Hradčany za kupní
cenu 7 511 000 Kč.
2/

Rada města rozhodla o pronájmu pozemku č. 907/1 v k. ú. Luby o výměře 3 847 m2 za
cenu 1 500 Kč/ha/rok + inflace OH, Sobětice, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou.

3/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění
a souhlasí s uložením plynové přípojky v obecní chráněné komunikaci na pp. č. 811/50 v k.
ú. Luby dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru ze dne 15. 4. 2016.

4/

Rada města souhlasila s realizací a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
rekonstrukci plynovodu v rámci akce: „Reko MS Klatovy Luby II. etapa“ v obecních
pozemcích pp.č. 423/3, 824/6, 851/7 a 845 v k. ú. Luby s podmínkami hospodářského
odboru ze dne 4. 4. 2016.

5/

a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu
„Dehtín, KT MASO WEST s.r.o. – úprava distribučního vedení kNN a rekonstrukce
veřejného osvětlení“ v obecních pozemcích pp.č. 980/1, 981/1, 981/2, 990/21, 983/50,
983/38, 983/51, 983/53 a 983/54 v k.ú. Dehtín dle předložené situace s podmínkami
hospodářského odboru MěÚ. Náklady na doplnění projektu o VO a jeho realizaci
ponese HO města Klatovy.
b/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění
a souhlasila s provedením výkopových prací za účelem uložení zemního elektrického
vedení na obecních pozemcích pp.č. 983/50, 990/21, 981/1 a 981/2 v k.ú. Dehtín –
chodnících ze zámkové dlažby dle podmínek hospodářského odboru MěÚ.

6/

a/ Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene ve prospěch města Švihov
v pozemcích pp.č. 47/5, 80/3, 80/4, 80/6, 82/9, 983/52, 985/3, 1010/1, 1010/2 v k. ú.
Dehtín ve vlastnictví města Klatovy - uložení vodovodního řadu a datového kabelu ve
vlastnictví města Švihov v rozsahu cca 2 x 397 bm, přístup k zařízení z důvodu
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provozování, údržby a oprav.
Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene za částku 50 Kč/bm/síť + DPH
v platné výši.
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene dle požadavků města Švihov vycházejících z podmínek dotace, tj. ne dle
přílohy č. 3 Pravidel č. P1/2011 v platném znění.
b/ Rada města doporučila ZM schválit zřízení věcného břemene ve prospěch města
Klatovy jako oprávněného z věcného břemene a budoucím povinným městem Švihov:
- v pp.č. 754 v k.ú. Štěpánovice u Klatov v rozsahu cca 125 bm vodovodního řadu
a cca 125 bm datového kabelu za cenu 50 Kč/1bm/síť, tj. celkem 12 500 Kč + DPH
v platné výši,
- v pp. č. 819/1 v k. ú. Dehtín rozsahu cca 308 bm kanalizačního řadu a cca 308 bm
vodovodního řadu a 308 bm datového kabelu za cenu 50 Kč/bm/síť, tj. celkem
cca 46 200 Kč + DPH v platné výši.
V současné době budou úkony řešeny smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení
věcného břemene.
7/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp.č. 548, 652, 128/3, 435,
437/1, 133 v k.ú. Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup
k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN a VN a 2 ks
rozpojovací skříně v pilíři pro akci „Štěpánovice, KT, 755 – VN, TS, NN“ v rozsahu cca
1 164 bm zemního kabelu a 2 ks pilířů za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné
výši (v současné době za cca 233 800 Kč + DPH).

8/

Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
- služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
v pozemcích v k.ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z
důvodu provozování, údržby a oprav rozvaděčů ve vlastnictví firmy Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene + DPH v platné výši pro akce:
1/ k.ú. Klatovy – 16010-033079 RVDSL1608_C_P_KLTV193_MET
pp.č. 579/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění 1 ks rozvaděče (dle současně
platného ceníku za 500 Kč + DPH v platné výši),
2/ k.ú. Klatovy – 16010-033077 RVDSL1608_C_P_KLTV231_MET
pp. č. 3475/5 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění 1 ks rozvaděče (dle současně
platného ceníku za 500 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č.203/9
Rada města vzala na vědomí informace a Koncepci obnovy Vrchlického sadů, uložila ORM
zajistit cenovou nabídku na zpracování DÚR a DSP na tuto akci u zpracovatele koncepce a
předložit ji RM k projednání.
Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová
Bod č. 204/9
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00
Praha, IČ: 25227254 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby
2

podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce
„Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa““ z důvodu nesplnění
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 služby
podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci - Likvidace vzniklého odpadu
v rámci akce „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“. Rada
města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka uchazeče Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o., Sadová 362,
339 01 Klatov, IČ 26378108.

3/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 694 199,67 Kč bez DPH,
839 981,60 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 205/9
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Dvořákova ul. – výměna vodovodu
a kanalizace“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.,
Luby 175, 339 01 Klatovy, IČ 49791788.
2/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a
uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 1 098 971,81 Kč bez DPH,
1 329 755,89 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 206/9
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Rekonstrukce 2 ks sociálního zařízení, ZŠ
Masarykova, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Klatovská stavební společnost s.r.o.,
K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ 26357534.
2/

Rada města uložila ředitelce ZŠ Masarykova ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 320 000 Kč bez DPH,
387 200 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 207/9
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výměna
oken v MŠ Klatovy, Nár. mučedníků 192“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Tomáš Boublík – Truhlářství, Pod
Svatoborem 54/II, 342 01 Sušice, IČ 138 63 851.
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2/

Rada města uložila ředitelce MŠ Klatovy, Studentská 601, ukončit zadávací řízení a uzavřít
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 127 793,00 Kč bez DPH, 2 574 629,00 Kč vč.
DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 208/9
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Oprava
3 umýváren a WC v MŠ Klatovy, U Pošty 682“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Klatovská stavební společnost
s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy, IČ 263 57 534.
2/

Rada města uložila ředitelce MŠ Klatovy, Studentská 601, ukončit zadávací řízení a uzavřít
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 565 000,00 Kč bez DPH, 683 650 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 209/9
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová
dokumentace „Komunitní dům seniorů Klatovy, čp.363/IV“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky,
kterou je nabídka uchazeče ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Pivovarská 4, Pakoměřice,
250 65 Bořanovice, IČ 497 87 454.
2/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 810 786,00 Kč bez DPH, 981 051,00 Kč vč. DPH.

3/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce do rozpočtu města pro rok 2016
s částkou 985 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 210/9
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Metropolitní
síť Klatovy – IV. etapa“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče INVEST TEL,
s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČ 491 93 503.
2/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 963 792,13 Kč bez DPH, 1 166 188,48 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 211/9
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – Miloš Vrba, Skočice 117, 334 01 Přeštice,
IČ 014 76 131 a uchazeče - Mgr. Marcel Milfait, Ledce 327, 330 11 Ledce, IČ 405 12 011
z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim
zákona č. 137/2006 Sb. „Rekonstrukce plynové kotelny – skleníky, Sadová ul. čp. 362/IV“
z důvodu porušení zadávacích podmínek.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
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2/

Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Rekonstrukce
plynové kotelny – skleníky, Sadová ul. čp. 362/IV“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče FRÁTHERM, s.r.o., Bolešiny 98,
339 01 Klatovy, IČ 290 91 314.

3/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 1 250 866,50 Kč bez DPH, 1 513 548,47 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 212/9
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Rekonstrukce
2 WC v MŠ Klatovy, Luby“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky
uchazeče Klatovská stavební společnost s.r.o., K Letišti 893, 339 01 Klatovy,
IČ 263 57 534.
2/

Rada města uložila ředitelce MŠ Klatovy, Studentská 601, ukončit zadávací řízení a uzavřít
s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 445 000,00 Kč bez DPH, 538 450 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 213/9
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na akci „Zpracování DÚR pro akci „PPO
Klatovy – Luby“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 5. 2016 od 10:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
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Pavel Strolený
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Eva Slabá

MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 6. 2016 od 14:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 7. 6. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 214/9
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 692/IV, Klatovy“ formou otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města
Klatov, na internetových stránkách města 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 zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 31. 5. 2016 od 10:00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 92, budova radnice čp. 63.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiřina Adámková
Martin Červený
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 6. 2016 od 14:00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
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6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 7. 6. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 215/9
1/ Rada města schválila přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z programu „Podpora
rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2016“ k projektu
s názvem „Dovybavení infrastruktury – odpočívadla na cyklostezkách Klatovy, Luby“.
2/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Dovybavení infrastruktury –
odpočívadla na cyklostezkách Klatovy, Luby“ do rozpočtu města s částkou 132 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 216/9
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/7/2016/Sl ze dne
31. 3. 2016, týkající se doplnění subdodavatele na zakázce „Stavební úpravy podlahy
vestibulu radnice čp. 62/I Klatovy “.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 217/9
Rada města schválila:
a/ přijetí dotace ve výši 10 000 Kč od PK na projekt „Město pod Černou věží“¨,
b/ přijetí dotace ve výši 30 000 Kč od PK na projekt „Avon pochod Klatovy 2016“,
c/ přijetí dotace ve výši 120 000 Kč od PK na projekt „Tajanov, kaple sv. J. Nepomuckého“.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 218/9
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu OŽP o aktuální situaci na rybníku v Mercandinových
sadech.
2/ Rada města uložila vedoucí ŽP předložit RM dne 10. 5. 2016 zprávu z jednání Českého
rybářského svazu – MO Klatovy ve věci rybníka v Mercandinových sadech a přítoku do
něj.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 219/9
Rada města vzala na vědomí informaci o aktuálním vývoji provozování myslivecké střelnice
na Výhořici a uložila OŽP postupovat dále dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 220/9
Rada města schválila Tarif platný v MHD Klatovy od 1. 5. 2016.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 221/9
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 30. 3. 2016.
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Bod č. 222/9
1/ Rada města vzala na vědomí vzdání se členství p. Jana Papeže v komisi pro kulturu
a cestovní ruch.
2/ Rada města podle ust. § 102, odst. 2 písm. h/ zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích v platném
znění jmenovala p. Karla Vitáka členem komise pro kulturu a cestovní ruch.
Bod č. 223/9
Rada města schválila:
a/ hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a MA21 v Klatovech za rok 2015,
b/ akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a MA21 v Klatovech v roce 2016,
c/ komisi Zdravého města a MA21 Klatovy 2016.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 224/9
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,
souhlasila s předloženým návrhem na snížení věcně usměrňovaného nájemného u 57 bytů
a 27 garážových stání nacházejících se v objektu Plánická ul. čp. 793 – 795/IV v Klatovech,
přepočítaného z důvodu změny fixní úrokové sazby z 2,70% na 0,93% p.a. s platností od
1.7.2016.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 225/9
1/ Rada města se seznámila s demografickým vývojem počtu dětí v MŠ Klatovy, Studentská
601.
2/ Rada města schválila návrh na zvýšení kapacit mateřských škol s využitím objektu vedlejší
budovy v areálu MŠ Národních mučedníků 192, Klatovy IV.
3/ Rada města uložila ředitelce MŠ Klatovy, Studentská 601 zajistiti cenovou nabídku od
zpracovatele studie na zpracování PD coby nezbytného podkladu k žádosti o dotaci
z IROP.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 226/9
1/ Rada města schválila nákup užitkového automobilu DACIA DOKKER VAN MŠ Klatovy,
Studentská 601, IČ 60610476.
2/ Rada města schválila čerpání investičního fondu MŠ Klatovy, Studentská 601 ve výši
242 750 Kč.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 227/9
Rada města schválila čerpání investičního fondu MŠ Klatovy, Studentská 601, ve výši
129 632 Kč na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci Revitalizace
zahrad v MŠ Máchova, Klatovy.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 228/9
1/ Rada města schválila čerpání finančních prostředků z investičního fondu MěÚSS Klatovy,
na:
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a/ nákup zdvihacího zařízení pro manipulaci s imobilními klienty pro DpS Újezdec ve výši
max. 110 000 Kč,
b/ nákup myčky černého nádobí pro DpS Újezdec ve výši max. 300 000 Kč,
c/ nákup mycího a dezinfekčního automatu na sanitární nádoby pro DpS Klatovy ve výši
max. 200 000 Kč,
d/ nákup elektrického sporáku pro DpS Klatovy ve výši max. 150 000 Kč.
2/

Rada města schválila MěÚSS Klatovy podání žádosti o neinvestiční finanční dotaci,
případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ust. § 27 odst. 5 a § 28 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů v rámci dotačního titulu „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji
2016 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“.

3/

Rada města schválila MěÚSS Klatovy prodej přívěsného vozíku za osobní automobil.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová

Bod č. 229/9
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem
zastoupeným náměstkem hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu p. Jiřím
Stručkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na projekt „Tiskovina Města pod Černou věží – poř. č. 65.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou msta
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem zastoupeným Ing. Milenou
Stárkovou, členkou Rady Plzeňského kraje (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na akci AVON pochod Klatovy 2016 – poř. č. 66.
Dohoda o změně smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a Státním fondem rozvoje bydlení, zastoupené ředitelem Ing. Františkem Hadáčkem.
Změna: použití prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení – poř. č. 67.
Smlouva o nájmu věcí movitých mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Pošumavská odpadová, s.r.o., zastoupená jednatelem
Ing. Michaelem Skrbkem (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem majetku dle přílohy č. 1 – poř. č. 68.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Klatovská teplárna a.s. zastoupená ředitelem Milanem
Sekyrkou (oprávněný).
Předmět smlouvy zřízení věcného břemene – akce – „Atrium park Hůrka Klatovy – uložení
horkovodní přípojky pro objekty A, B, C“ – poř. č. 69.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
zastoupená společností ARANEA NETWORK a.s. zastoupená JUDr. Petruší Srpovou
(oprávněný).
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Předmět smlouvy: parc. č. 3475/5, služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách komunikačního zařízení – poř. č. 70.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
zastoupená společností ARANEA NETWORK a.s. zastoupená JUDr. Petruší Srpovou
(oprávněný).
Předmět smlouvy: parc. č. 579/4, služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a
opravách komunikačního zařízení – poř. č. 71.
Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem a Česká pojišťovna a.s. Praha, zastoupená Ing. Mirem Rathouským.
Předmět dodatku: změna čl. I, II, III – poř. č. 72.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Klatov zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfa Salvetra a ELEKTROWIN a.s. zastoupená předsedou
představenstva Ing. Romanem Tvrzníkem.
Změna: článek III, odst. 1, písm. a/ - poř. č. 73.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PKv rámci programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK v roce 2016 mezi městem Klatovy zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Plzeňský kraj zastoupený náměstkem hejtmana pro
oblast školství, sportu a cestovního ruchu Jiřím Stručkem.
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na projekt „Dovybavení infrastruktury –
odpočívadla na cyklostezkách Klatovy, Luby _ poř. č. 74.
Smlouva o poskytování servisních služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a STORAGE, a.s. Praha zastoupená předsedou
představenstva a výkonným ředitelem Milanem Hliňákem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: zajištění servisního dohledu na datovém úložišti – poř. č. 75.
Bod č. 230/9
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 „Štěpánovice – prodloužení
vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 755“ formou písemné výzvy vybraným
uchazečům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
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a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 4. 5. 2016 od 10:00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 4. 5. 2016 od 14:00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 10. 5. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

8/

Rada města uložila ORM a právničce města předložit RM dne 10. 5. 2016 návrh Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 % vynaložených výdajů na realizaci akce
„Štěpánovie – prodloužení vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 755“ p. RP,
Štěpánovice, 339 01 Klatovy.

9/

Rada města doporučila ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě
darovací, uzavřené dne 11. 3. 2015 mezi městem Klatovy jako budoucím obdarovaným
a p. RP jako budoucím dárcem na části pozemku č. 755 o výměře cca 250 m2; předmětem
dodatku je rozšíření daru části pozemku č. 755 v k.ú. Štěpánovice
o cca 250 m2.

10/ Rada města doporučila ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě
darovací, uzavřené dne 11. 3. 2015 mezi městem Klatovy jako budoucím obdarovaným
a p. RP jako budoucím dárcem na technickou infrastrukturu pro 8 RD; předmětem dodatku
je zkrácení rozsahu daru o stavební objekty vodovod, kanalizace splašková a kananlizace
dešťová.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 231/9
Rada města schválila České společnosti elektroniků – Hifiklub Klatovy, o.s. poskytnutí
finančního příspěvku ze Zlatého fondu ve výši 70 000 Kč na POEZIOMAT.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 232/9
Rada města schválila použití finančních prostředků ve výši 360 000 Kč z investičního fondu ZŠ
Klatovy, Čapkova ul. 126 na výměnu střešní krytiny na budově školy.
Zodpovídá: pí PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D.
Bod č. 233/9
Rada města schválila modelingové agentuře JM models, poskytnutí finančního příspěvku ve
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výši 10 000 Kč na akci „Módní show aneb pomůžeme Janině zpět do života“.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 234/9
Rada města projednala žádost spolku Atletika Klatovy, z.s. a doporučila ZM schválit
poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na postřikovací zařízení sloužící k zavlažování hřiště na
atletickém stadionu Pod Hůrkou.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 235/9
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 10
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 10. 5. 2016
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. 236/10
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 237/10
1/ a/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 95/3 v k. ú.
Věckovice u Janovic nad Úhlavou o výměře cca 1 300 m2 M a Ing. VV, Věckovice,
339 01 Klatovy za cenu obvyklou dle znaleckého posudku 5 Kč/m2, tj.
celkem
cca 6 500 Kč.
b/ Rada města doporučila ZM prodej pozemkové parcely č. 12/5 tamtéž o výměře 128 m2
M a Ing. VV, Věckovice, 339 01 Klatovy za cenu obvyklou
dle
znaleckého
posudku 39,53 Kč/m2, tj. celkem 5 060 Kč.
2/ Rada města schválila úhradu daně z nabytí spojenou s převodem pozemků p. č. 163/9
a části 163/1 v k. ú. Sobětice u Klatov ve výši cca 1 500 Kč.
3/ Rada města rozhodla, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši cca 4 300 Kč,
týkající se směnné smlouvy ze dne 2. 3. 2016 bude za společnost Český Real a.s. Praha
město Klatovy.
4/ Rada města vzala na vědomí informaci o výši nájmu zemědělských pozemků.
5/ Rada města souhlasila s uložením kanalizační přípojky do obecního pozemku pp. č. 444/1
v k. ú. Štěpánovice u Klatov dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru
ze dne 10. 3. 2016.
6/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 2186/18 v k. ú.
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, par. č. 2186/11 - kNN“
v rozsahu cca 8 bm zemního kabelu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši
(v současné době za cca 1 600 Kč + DPH).
7/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v k. ú.
Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL
plynovodu a přípojky pro akci „Prodloužení STL plynovodu a přípojka, Na Rozhrání, pp.č.
2448/1“ – v pp. č. 3587/1, 2459/1, 2460/1 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca
24 bm nového plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné
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době za cca 4 800 Kč + DPH v platné výši).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 238/10
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Štěpánovice – prodloužení vodovodu
a kanalizace na pozemku parc. č. 755“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise 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 1 400 000,00 Kč bez DPH,
1 694 00,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 239/10
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Točník – chodník u silnice III/11766 –
II. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308.
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 2 383 862,25 Kč bez DPH,
2 884 473,32 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 240/10
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Automobil
pro MěÚ Klatovy – odbor vnitřních věcí“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče AUTO NEJDL s.r.o., Domažlické
předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ 477 15 804.
2/ Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Kupní
smlouvu za cenu 584 943,80 Kč bez DPH, 707 782,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 241/10
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Automobil
pro Městskou policii Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise
a rozhodla o výběru nabídky uchazeče AUTO NEJDL s.r.o., Domažlické předměstí 610,
339 01 Klatovy, IČ 477 15 804.
2/ Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou kupní
smlouvu za cenu 427 036 Kč bez DPH, 516 713 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 242/10
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Oprava povrchu komunikací
v Klatovech 2016 - II“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 453 57 307.
2/ Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 6 909 012,77 Kč bez DPH,
8 359 905,45 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 243/10
1/ Rada města souhlasila s podáním žádosti na projekt „Hřiště pro seniory, Klatovy,
Cibulkova ul.“ z dotačního programu Nadačního fondu zdravého životního stylu.
2/

Rada města uložila ORM žádost ve spolupráci s MěÚSS podat.

3/ Rada města uložila ORM zajistit vyhotovení PD a vydání územního souhlasu tak, aby byla
akce realizována v roce 2016.
4/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Hřiště pro seniory, Klatovy, Cibulkova
ul.“ do rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 520 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 244/10
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00
Praha 8, IČ 402 33 308 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „RPS – Klatovy, sídliště Pod Hůrkou –
ETAPA JEDNA – 1. část“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného
v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „RPS – Klatovy, sídliště Pod
Hůrkou – ETAPA JEDNA – 1. část“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče EUROVIA
CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 452 74 924.
3/ Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 5 941 792,09 Kč bez DPH,
7 189 568,43 Kč vč. DPH.
a/ Rada města Klatov rozhodla o uplatnění rozvazovací podmínky, sjednané ve Smlouvě
o dílo, která bude uzavřena mezi městem Klatovy a firmou EUROVIA CS, a.s., na akci
RPS – Klatovy, sídliště Pod Hůrkou – ETAPA JEDNA – 1. část“ a uložila ORM zajistit
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uplatnění rozvazovací podmínky v termínu do 31. 5. 2016

b/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci akce „RPS – Klatovy, sídliště Pod Hůrkou
– ETAPA JEDNA – 1. část“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 245/10
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Rekonstrukce školní
kuchyně v MŠ Klatovy, Koldinova“ formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je nejnižší nabídková cena.
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentaci a zadávací dokumentaci
dle přílohy.
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 5. 2016 od 10.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I., 4. patro.
5/ Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Mgr. Jitka Luňáková
Věra Kvardová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 6. 2016 od 14.45 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
7/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 7. 6. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 246/10
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
„Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa“ formou písemné výzvy
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce,
internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je nejnižší nabídková cena.
3/ Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.
4/ Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 5. 2016 od 10.00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 92, čp. 63, 3. patro.
5/ Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Peter Pošefka
Ilona Matoušová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 6. 2016 od 14.30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/ Rada města jmenovala poradcem hodnotící komise Ing. arch. Jakuba Chvojku s právem
účastnit se zasedání hodnotící komise s poradním hlasem.
7/ Rada města schválila firmy k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
8/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 7. 6. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 247/10
1/ Rada města Klatov vzala na vědomí informaci o zařazení projektu „Stavební úpravy
technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“ do zásobníku projektů schválených
Řídícím orgánem OPŽP (MŽP) ke spolufinancování z OPŽP.
2/ Rada města Klatov rozhodla o uplatnění rozvazovacích podmínek, sjednaných ve Smlouvě
o dílo č. ORM/9/2016/Vl ze dne 4. 4. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou
ERDING, a.s. v rámci VZ „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy –
II. etapa a ve Smlouvě o dílo, která bude uzavřena mezi městem Klatovy a firmou
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. v rámci VZ „Likvidace vzniklého odpadu v rámci
akce Stavební úpravy technlogie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“.
3/ Rada města uložila ORM zajistit uplatnění rozvazovacích podmínek v termínu do
16. 5. 2016 u VZ „Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“
a v termínu do 31. 5. 2016 u VZ - Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce „Stavební
úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – II. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 248/10
Rada města vzala na vědomí informace o provozování střelnice ČMMJ OMS Klatovy na
Výhořici a uložila OŽP postupovat dále dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 249/10
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu OŽP o výsledku jednání s ČRS MO Klatovy jako
nájemcem kaskády rybníků v majetku města.
2/ Rada města uložila ORM předložit informaci o přijatých opatřeních k zabránění úniku
vody z rybníka.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 250/10
1/ Rada města souhlasila s podáním Žádosti o dotaci na projekt „Klatovy – Hůrka, úprava
rekreačního lesa – I. etapa“ a uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci v termínu do
23. 5. 2016.
2/ Rada města uložila ORM zadat posouzení možné nástavby stávající rozhledny.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 251/10
1/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce: „Obnova Vrchlického sadů“ do
rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 602 000 Kč.
2/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zpracování DÚR, DPS a DSP k projektu „Obnova Vrchlického sadů“ firmě CHVOJKA
architekt, Jakub Chvojka, Plzeň.
3/ Rada města uložila ORM uzavřít s firmou CHVOJKA architekt, Jakub Chvojka, Plzeň
smlouvu na zpracování DÚR, DPS DSP k projektu „Obnova Vrchlického sadů“ za cenu
600 160 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 252/10
1/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce: „Navýšení kapacity MŠ Studentská –
objekt v areálu MŠ Národních mučedníků – zpracování PD“ do rozpočtu města pro rok
2016 s částkou 1 006 000 Kč.
2/ Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zpracování DÚR, DPS a DSP k projektu „Navýšení kapacity MŠ Studentská – objekt
v areálu MŠ Národních mučedníků – zpracování PD“ firmě ATELIER U5 s.r.o., Klatovy.
3/ Rada města uložila ORM uzavřít s firmou ATELIER U5 s.r.o., Klatovy smlouvu na
zpracování DÚR, DPS a DSP k projektu „Navýšení kapacity MŠ Studentská – objekt
v areálu MŠ Národních mučedníků - zpracování PD„“ za cenu 1 005 510 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 253/10
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM/4/2016/Sl. na akci
„Informační centrum města, Vídeňská čp. 66/I. Klatovy“, týkajícího se navýšení ceny díla
o 192 201 Kč bez DPH, 232 564 Kč vč. DPH.
2/ Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce o 106 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 254/10
Rada města se seznámila s předloženou zprávou „Přestupní terminál Klatovy“ a uložila
starostovi města jednat s Plzeňským krajem o dalším postupu dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. F.Kocfelda
Bod č. 255/10
Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 1 250 000 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji
2016“ k projektu s názvem „Metropolitní síť – V. etapa“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 256/10
Rada města vzala na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci z různých dotačních
titulů.
Bod č. 257/10
1/ Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválených žádostí o dotaci MV – GŘ
HZS ČR pro jednotky SDH Štěpánovice, SDH Točník a SDH Tupadly a souhlasila
s pořízením nových dopravních automobilů pro tyto jednotky SDH.
2/ Rada města vzala na vědomí informaci o poskytnutí finančního příspěvku z Krajského
úřadu Plzeňského kraje na pořízení nových dopravních automobilů pro jednotky SDH
Štěpánovice, SDH Točník a SDH Tupadly.
3/ Rada města doporučila ZM realizovat pořízení nových dopravních automobilů pro
jednotky SDH Štěpánovice, SDH Točník a SDH Tupadly a schválit financování akce
z rozpočtu města ve výši cca 3 624 000 Kč, s podílem dotace ve výši 1 800 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 258/10
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 2. 5. 2016 a uložila
ORM předložit RM doplňující informace dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 259/10
1/ Rada města vzala na vědomí stav Čerpací stanice pohonných hmot Tesco Klatovy a trvá na
nesouhlasném stanovisku s vybudováním čerpací stanice pohonných hmot.
2/ Rada města se seznámila s průběhem správních řízení vedených OVÚP.
Bod č. 260/10
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku
výchovné péče Plzeň, odloučenému pracovišti Domažlice, Kozinova 101 pro rok 2016 ve výši
5 000 Kč na uskutečnění víkendových a zážitkových akcí pro klienty střediska z kapitoly
8 odboru SVZ a schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je
v soupisu smluv.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 261/10
Rada města vzala na vědomí, že v rámci výběrového řízení o poskytování zápůjček z FRB na
území města Klatovy XLVIII. kola nebyla podána žádná žádost.
Bod č. 262/10
1/ Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování
zápůjček z fondu rozvoje bydlení – XLIX. kolo.
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto
zveřejnit v místím tisku.
3/ Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu, materiálů,
shromáždění podkladů a svolání komise je za hospodářský odbor p. František Kocfelda, za
finanční odbor pí Ing. Hana Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 263/10
Rada města schválila MŠ Klatovy, Studentská 601 přesun částky ve výši 1 400 tis. Kč
z provozního příspěvku zřizovatele do fondu investic organizace.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 264/10
Rada města doporučila ZM uzavřít veřejnoprávní smlouvy s obcemi Vrhaveč a Mochtín pro
výkon působnosti silničního právního úřadu ve věcech místních komunikací podle
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 265/10
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc duben 2016.
Bod č. 266/10
Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 346/4, Šmeralova
346/IV, Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 267/10
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, 1+2 s příslušenstvím, Klatovy,
Divadelní 148/I , s pí ZI, bytem Pod Koníčky, Klatovy na dobu určitou
1 rok.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 268/10
Rada města schválila převedení finančních prostředků z IF TSMK do provozu na financování
výše uvedené opravy spravované nemovitosti (krytý plavecký bazén). Předpokládaná výše
čerpání IF na opravu max. 600 tis. Kč + DPH.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 269/10
1/ Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala předloženou
zprávu na vědomí.
2/ Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí
zápis z jednání dozorčí rady ze dne 4. 5. 2016.
Bod č. 270/10
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zajištění sběru odpadu ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem a obcí Mochtín zastoupenou starostou
Zdeňkem Voráčkem.
Předmět smlouvy: bezplatný odběr odpadu – poř. č. 76.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
(příjemce) a Plzeňským krajem zastoupeným Mgr. Jaroslavem Šobrem, členem rady PK pro
oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na akci „Restaurování nástěnných maleb v kapli
sv. Jana Nepomuckého“ – poř. č. 77.
Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Martinou Kotrčovou, Praha 10.
Předmět smlouvy: Dny evropského dědictví - vystoupení skupiny HAŠLERKA – poř. č.78.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem,(poskytovatel) a Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné
péče, ZŠ a ŠJ, zastoupený vedoucí SVP Mgr. Hanou Tulačkovou (příjemce).
Využití dotace: víkendové a zážitkové akce a projekty pořádané v rámci internátního pobytu
pro klienty SVP – poř. č. 79.
Smlouva č. 34 o zajištění uměleckých vystoupení pro pořadatele akce mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Richard Dušák – Umělecká agentura
RichARD.
Předmět smlouvy: Dny evropského dědictví – Muzikálový koktejl s Romanem Vojtkem –
poř. č. 80.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupená projektantem SAG Elektrovod a.s. Davidem Melkou (budoucí
oprávněná).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene, akce „Klatovy, Sobětice, 55/38-kNN“ – poř. č. 81.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená
firmou JH projekt s.r.o., jednatelka Ing. Jana Aschenbrennerová (oprávněná). Předmět smlouvy:
zřízení věcného břemene, akce „Klatovy, Luby p.č. 910/1 – kNN – poř.
č. 82.
Smlouva o zřízení věcného břemene i mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená MONPROJEKT, a.s.
Pardubice (oprávněná).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene, akce „Točník, p. Švecová, KT 53/1 – kNN“ –
poř. č. 83.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň
(oprávněná).
Předmět smlouvy: zřízení věcného břemene, akce „Klatovy, Plzeňská, Hošek – kNN“ –
poř. č. 84.
Smlouva o užití Ortofota ČR mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Česká republika – Zeměměřický úřad Praha, zastoupen
vedoucí obchodního oddělení Ing. Renatou Novákovou (úřad).
Předmět smlouvy: oprávnění k výkonu práva užití Ortofoto ČR ve formě digitálního produktu –
poř. č. 85.
Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 3-065-2299-15 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Česká pojišťovna a.s. zastoupená Ing. Miro
Rathouským.
Předmět dodatku: pojištění 15 ks obrazů klatovských starostů – poř. č. 86.
Dodatek č. l ke smlouvě č. 14166226 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(příjemce podpory) a Státním fondem životního prostředí České republiky, zastoupený
ředitelem Ing. Petrem Valdmanem (Fond).
Předmět dodatku: změna podmínek poskytnutí dotace – poř. č. 87.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12792014 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Plzeňským krajem, zastoupeným Ing. Václavem Šteklem, členem
Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Předmět dodatku: termín realizace – poř. č. 88.
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Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12692014 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou měst
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Plzeňským krajem, zastoupeným Ing. Václavem Šteklem, členem
Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Předmět dodatku: termín realizace – poř. č. 89.
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a RP, Štěpánovice, Klatovy (povinný).
Předmět smlouvy: akce „Výstavba TI pro 8 RD na pp.č. 755 v k.ú. Štěpánovice – poř. č. 90.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a RP, Štěpánovice, Klatovy (dárce).
Předmět dodatku: změna článku II. a V – poř. č. 91.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obdarovaný) a RP, Štěpánovice, Klatovy (dárce).
Předmět dodatku: změna článku I. a IV – poř. č. 92.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene darovací mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. a RWE
Distribuční služby, s.r.o. zastoupena Zdeňkem Petrášem (oprávněný).
Předmět smlouvy: „Prodloužení STL plynovodu a přípojka, Na Rozhrání pp.č. 2448/1“ –
poř. č. 93.
Smlouva o spolupráci při pořádání akce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Vlastimilem Lagronem, Klatovy.
Předmět smlouvy: Pivní slavnosti 2016 v Klatovech – poř. č. 94.
Dodatek č,. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, číslo smlouvy 133/2005 darovací mezi
městem Klatovy, zastoupené SNK s.r.o. zastoupené ředitelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
(pronajímatel) a Klub přátel Klatovska,z.s. zastoupen předsedou Jindřichem Suchým
(nájemce).
Předmět dodatku: rozhledna pro veřejnost na Hůrce - článek II – poř. č. 95.
Smlouva o nájmu garážového stání mezi městem Klatovy, zastoupené SNK s.r.o. zastoupené
ředitelkou Ing. Jiřinou Adámkovou a Stavebním nájemním družstvem 60 b.j. Klatovy,
zastoupené TD a MK, Plánická, Klatovy.
Předmět nájmu: garážové stání G20 – poř. č. 96.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a JP.
Předmět smlouvy: pronájem budovy čp. 88 Klatovy IV, Puškinova ul. – poř. č.97.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené SNK
zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou a RV, Za Beránkem, Klatovy II.
Předmět smlouvy: pronájem budovy čp. 122, Klatovy I – poř. č. 98.
Bod č. 271/10
Rada města doporučila ZM schválit poskytnutí dotace spolku SK Klatovy 1898, z.s. ve výši
300 000 Kč na celorepublikové soutěže.
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Zodpovídá: pí J. Koželuhová
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 272/10
Rada města schválila poskytnutí příspěvku ze Zlatého fondu ve výši 90 000 Kč p. Lukáši
Kopeckému na akci „Rok Františka Machníka“.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 273/10
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na akci „Šumava na nohou“ na
podporu hendikepovaných dětí.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 274/10
Rada města schválila poskytnutí dotace Městskému kulturnímu středisku v Klatovech ve výši
25 000 Kč na republikovou soutěž v mažoretkovém sportu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 275/10
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 11
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 24. 5. 2016
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. 276/11
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 277/11
1/ Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 30. výzvy OPŽP na
akci „Obnova aleje Křížová cesta, město Klatovy“ a uložila ORM zajistit podání žádosti
v termínu do 31. 5. 2016.
2/

Rada města doporučila ZM schválit financování akce „Obnova aleje Křížová cesta, město
Klatovy“ z rozpočtu města ve výši cca 1 100 000 Kč za předpokladu, že na realizaci bude
poskytnuta podpora z OPŽP ve výši 60% z celkových uznatelných nákladů.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 278/11
1/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce: „Domov se zvláštním režimem Klatovy,
čp. 259/II – projektové práce“ do rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 2 000 000 Kč.
2/

Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání VZMR města a schválila zadání
zpracování DÚR, DPS a DSP k projektu „Domov se zvláštním režimem Klatovy,
čp. 259/II – projekční práce“ firmě ATELIER U5, s.r.o., Klatovy, IČ: 263 70 646.

3/

Rada města uložila ORM uzavřít s firmou ATELIER U5, s.r.o., Klatovy, IČ: 263 70 646
smlouvu o dílo na zpracování DÚR, DPS a DSP k projektu „Domov se zvláštním režimem
Klatovy, čp. 259/II – projekční práce“ za cenu 1 918 576 Kč vč. DPH.

4/

Rada města uložila ORM zajistit zpracování žádosti o dotaci z 30. výzvy IROP včetně
požadovaných příloh a podání žádosti nejpozději do 27. 10. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 279/11
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb. na projekt
„FITNESS PARK v ul. U Čedíku, Klatovy“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
1

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 7. 6. 2016 od 10.15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
3/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 8. 6. 2016 od 14:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

4/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 21. 6. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky a s informací o vyřízení žádosti o dotaci.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 280/11
1/ Rada města doporučila ZM v souladu s ust. § 85 odst. c/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů schválit poskytnutí dotace Spolku ULICE na terénní sociální
práci pro zajištění sekundární a terciální protidrogové prevence na území města Klatovy
pro rok 2016 ve výši 120 000 Kč z rozpočtu kapitoly 8 – odbor sociálních věcí
a zdravotnictví a současně uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
2/ Rada města uložila vedoucí OSVZ předložit 1x ročně zprávu o činnosti Spolku ULICE.
Zodpovídá: pí Bc. H. Křivohlavá
Bod č. 281/11
Rada města doporučila ZM uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Měčín pro výkon
působnosti silničního právního úřadu ve věcech místních komunikací podle zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 282/11
Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Klatovy,
Studentská 601 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 283/11
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise ze dne 18. 5. 2016 a k jednotlivým
bodům přijala následující závěry:
k bodu 1.1.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Palackého, s p. JP na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy, Plánická,
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k bodu 1.3.

k bodu 1.4.
k bodu 1.5.
k bodu 1.6.
k bodu 1.7.
k bodu 1.8.
k bodu 1.9.
k bodu 1.10.
k bodu 1.11.
k bodu 1.12.
k bodu 1.13.
k bodu 1.14.
k bodu 1.15.

k bodu 1.16.

k bodu 2.1.

k bodu 2.2.
k bodu 2.3.

s pí RŽ na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Masarykova, s p. SA na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Rozvoj,
s pí MT na dobu určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Koldinova,
s p. VK na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Niederleho s pí JG na dobu určitou 3 měsíce,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleho, s pí ST dobu určitou 6 měsíců,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy, Niederleho,
s pí JG na dobu určitou 6 měsíců,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Rybníčky,
s p. RŠ na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy,
Plánická, s p. RP a pí MP na dobu určitou 6 měsíců,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
s pí HH na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
s pí HN na dobu určitou 6 měsíců,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
s p. JK na dobu určitou 3 měsíců,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy,
s p. MP na dobu určitou 3 měsíců,
neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy,
s p. JJ do 3. 8. 2016,
k prominutí dlužného nájemného, k poplatku z prodlení a k nákladům
exekučního řízení se RM vrátí po uhrazení vyčísleného dluhu,
vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
SJ, Klatovy
BL, Klatovy
KI, Klatovy
PA, Klatovy
VJ, Klatovy
ŠV, Klatovy
OL, Klatovy
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Zahradní, Klatovy, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 19 – EN
- ubyt. jednotka č. 20 – PM,
schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní,
ubytovací jednotka č. 4, s p. JČ a pí EJ o 6 měsíců,
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 13 na adrese
Klatovy, Zahradní, s p. JK na dobu určitou 3 měsíce, k bodu 2.4. schválila
uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 5 na adrese
Klatovy, Zahradní, s pí JČ na dobu určitou 3 měsíce pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
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k bodu 3.

k bodu 4.1.
k bodu 4.2.
k bodu 4.3.

k bodu 4.4.

k bodu 4.5.

k bodu 4.6.

k bodu 4.7.

k bodu 4.8.
k bodu 5.1.
k bodu 5.2.
k bodu 6.1.
k bodu 6.2.
k bodu 7.1.

k bodu 8.1
k bodu 8.2.
k bodu 9.2.

a/ schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 26,
Zahradní, Klatovy, s p. VK na dobu určitou 3 měsíce,
b/ schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 29,
Zahradní, Klatovy, s pí DS na dobu určitou
3 měsíce, pod podmínkou uzavření dohody o ukončení ubytování v ubytovací
jednotce č. 15,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
náměstí Míru, s p. KJ, bytem Miletice, na dobu určitou 1 rok,
neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, Palackého, s pí MP, na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Podhůrecká, s p. JU, bytem Bezděkov, na dobu určitou 1 rok,
za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč
formou měsíčních splátek ve výši 2 000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 116 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká, s pí DD, bytem Sedlčany, na dobu neurčitou, za
podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 507 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Podhůrecká, s p. VH, bytem Javorná, Klatovy na dobu
neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o finančním vyrovnání na částku
50 000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 kat. A, 0+1 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Masarykova, s pí ŠP, nám. Míru, Klatovy na dobu určitou
6 měsíců bez finančního vyrovnání,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Masarykova s p. VD, bytem Palackého, Klatovy, na dobu
určitou 6 měsíců bez finančního vyrovnání,
neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Masarykova s pí JŠ s finančním vyrovnáním 40 000 Kč,
udělila souhlas k podnájmu bytu č. 18 na adrese Klatovy, Plánická pro
pí JH a její dceru P na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017,
udělila souhlas k podnájmu bytu č. 30 na adrese Klatovy, Plánická, pro
pí MM a její dceru N na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017,
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu pí TM, byt č. 2, na adrese Klatovy,
Palackého
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu pí ON, byt č. 15, na adrese Klatovy,
vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 17, kat. A, 3+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická, schválila uzavření smlouvy o
nájmu bytu č. 17, kat. A, 3+kk s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická,
s p. PH, trvale bytem Klatovy, Plzeňská, s platností od 1. 7. 2016 na dobu
určitou 1 rok s automatickou prolongací při splnění podmínek nájemní
smlouvy,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, 1+2 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, nám. Míru s pí RR na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 0+1 s příslušenstvím, na adrese
Klatovy, Masarykova s p. ZP na dobu určitou 3 měsíců,
schválila prominutí úroku z prodlení ve výši 50 %, jež vyplynul z dlužného
nájemného za byt č. 13, na adrese Klatovy, Vrbova, manželům R a MN.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
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Bod č. 284/11
Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory konané dne 16. 5. 2016
a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
1/ kulturní dům Točník – pronájem nebytových prostor bude řešen až po doložení
doplňujících informací dle diskuse,
2/ schválila snížení nájemného po dobu provádění opravy fasády budovy č.p. 63/I nájemcům
prodejny „Možnosti tu jsou“ a galérie ŠIWA o 75%,
3/ schválila uzavření nájemní smlouvy na veřejné WC Rybníčky 793/II s pí Petrou Zíkovou,
4/ schválila ukončení nájemní smlouvy na prodejnu dárkového zboží ve Vídeňské ulici 6/IV
s pí Hanou Simethovou ml. dohodou a uzavření nájemní smlouvy na tento prostor
s pí Hanou Simethovou st.,
5/ schválila uzavření podnájemní smlouvy s pí Zuzanou Nejedlou v kadeřnictví Krameriova
139/I, které má v pronájmu pí Hana Kubašáková,
6/ uložila SNK předložit dle diskuse zprávu o stavu nebytového prostoru v Cibulkově ul.
7/ uložila SNK inzerovat pronájem veřejných WC Pod Černou věží a v Hostašových sadech
s nájemným 1,- Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 285/11
Rada města schválila zřízení speciální třídy v MŠ Podhůrecká 542/3, Klatovy.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 286/11
Rada města schválila MěKS Klatovy převod finančních prostředků ve výši 489 579,20 Kč
z rezervního fondu do fondu investic a zároveň čerpání finančních prostředků z fondu investic
ve stejné výši na nákup nové reprosoustavy.
Zodpovídá: p. K. Kotěšovec
Bod č. 287/11
Rada města schválila rozšíření tabulky nájemného z nebytových prostor ve vlastnictví města
Klatov o objekty spravované MěÚSS v Klatovech:
a/ Domov pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/III a Podhůrecká 816/III – zařazení do
zóny 8,
b/ Domov pro seniory Újezdec 1 – zařazení do zóny 9.
Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová

Bod č. 288/11
a/ Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a hladinka s.r.o., Klatovy zastoupena p. Jurajem
Turisem (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) –
poř. č. 99.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
5

Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Dušan Kostelka, Nová Role (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) –
poř. č. 100.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Hana Krinesová, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 101.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Otta Kovařík (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 102.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ionut Andrei, Mochtín (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 103.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Ivana Batystová, Netolice (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 104.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Mgr. Jana Husárová, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 105.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Helena Lagronová, Příbram (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 106.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MASO WEST s.r.o. (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 107.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Jiří Šebesta, Plánice (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 108.
Smlouva o společném užívání věci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a AIRWEB, spol. s.r.o., Praha, zastoupená jednatelem
Ing. Miroslavem Matějkou (uživatel).
Předmět smlouvy: uložení 2 ks mikrotrubiček – poř. č. 109.
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Smlouva o pachtu optických vláken mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) AIRWEB spol. s.r.o. Praha, zastoupená
jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (pachtýř).
Předmět smlouvy: pacht optického vlákna – poř. č. 110.
Smlouva o úpravě pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a MUDr. Anna Kubátová, Klatovy.
Předmět smlouvy: úprava pozemku č. 32/28 v k.ú. Sobětice – poř. č. 111.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena JH projekt s.r.o.,
zastoupená jednatelkou Ing. Janou Aschenbrennerovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: zřízení a vymezení věcného břemene v rámci stavby Klatovy, Sedlákova
1497/6 – kNN – poř. č. 112.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupena firmou INVEST TEL, s.r.o., zastoupena Ladislavem Černým,
projektantem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: zřízení a vymezení věcného břemene v rámci stavby Klatovy, par.
č. 2186/11 – kNN – poř. č. 113.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Ondřej Havel, Sobětice 73, Klatovy (pachtýř).
Předmět smlouvy: úhrada za pachtovné – poř. č. 114.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a Pošumavský aeroklub Klatovy, zastoupený předsedou
Zdeňkem Sklenářem (vypůjčitel).
Předmět dodatku: změny čl. IV, bod 1., Smlouvy o výpůjčce – poř. č. 115.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Pošumavský aeroklub Klatovy, zastoupený
předsedou Zdeňkem Sklenářem (nájemce).
Předmět dodatku: změny čl. I, bod 1, čl. IX. – poř. č. 116.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (poskytovatel) a Spolek ULICE, Plzeň, zastoupený ředitelem
Mgr. Martinem Parulou (příjemce).
Účel dotace – poskytovaná služba sociální prevence – terénní program – poř. č. 117.
Smlouva o nájmu mikrotrubičky mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha,
zastoupená Ing. Miroslavem Kotem (nájemce).
Předmět smlouvy: přenechání nájemci předmět nájmu – poř. č. 118.
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Technické služby města Klatov, zastoupené
ředitelem Peterem Pošefkou (nájemce).
Změna: čl. II – poř. č. 119.
7

Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupená Tomášem Pippingerem (budoucí kupující).
Předmět smlouvy – akce Štěpánovice, KT, 755 – VN, TS, NN – poř. č. 120.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a Mgr. Lucií Burešovou, Klatovy (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: výpůjčka částí pp. č. 540/35 a 540/36 – poř. č. 121.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Statek Beňovy, s.r.o., zastoupená jednatelem Luborem Aškou
(pachtýř).
Předmět smlouvy: úhrada pachtovného – poř. č. 122.
Dodatek č. 1 Smlouvy o zřízení práva obdobného věcnému břemeni mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Lidl Česká republika
v.o.s., Praha, zastoupená jednateli Martinem Molnárem a Pavlem Stratilem (povinný).
Změna: bod 2, bod 6 Smlouvy – poř. č. 123.
Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí obdarovaný) a Lidl Česká republika v.o.s. Praha,
zastoupená jednateli Martinem Molnárem a Pavlem Stratilem (budoucí dárce).
Předmět smlouvy: bezúplatný převod dvou spojovacích chodníčků umístěné na pozemku
č. 3999/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 124.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
(prodávající) a Lidl Česká republiky v.o.s. Praha, zastoupená jednateli Martinem Molnárem
a Pavlem Stratilem (kupující).
Předmět smlouvy: zpětný odkup části kanalizačního řadu dešťové kanalizace – poř. č. 125.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Pošumavská odpadová, s.r.o., zastoupená jednatelem
Ing. Michaelem Skrbkem.
Změna: článek IV. – poř. č. 126
Rada města neschválila níže uvedené dohody o užívání veřejného prostranství.
Po předložení požadavků dle diskuse se RM bude opětovně touto záležitostí zabývat.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Josefem Prchalem, Klatovy (nájemce).
b/

Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) –
poř. č. 127.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Miroslavem Jílkem (nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) poř. č. 128.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
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Bod č. 289/11
Rada města se seznámil se zápisem z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 11. 5. 2016.
Bod č. 290/11
Rada města schválila SDH Luby poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč na zajištění oslav
120. výročí založení sboru a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadatelem
příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 291/11
Rada města schválila Masarykově ZŠ převedení finančních prostředků ve výši 387 200 Kč
z rezervního fondu do investičního fondu a schválila čerpání těchto prostředků na rekonstrukci
části sociálního zařízení v tělocvičně ZŠ.
Zodpovídá: pí Mgr. Emilie Salvetrová
Bod č. 292/11
Rada města schválila návrh odměn ředitelů MŠ a ZŠ a uložila vedoucí OŠKCR o závěrech
písemně informovat ředitele ZŠ a MŠ.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 293/11
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
16. 5. 2016 a přijala následující závěry:
1/ mimořádné dotace
a/ TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu, žádost o dotaci na dopravu mladých sportovců – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 500 Kč,
b/ Okresní spolek ČČK Klatovy, žádost o dotaci na Okresní soutěž ml. zdravotníků – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč,
c/ BK Klatovy, z.s., žádost o dotaci na zajištění mládežnického družstva – hoši U12, U13 –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč,
d/ BK Klatovy, z.s., žádost o dotaci na zajištění mládežnického družstva – hoši U14 – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 17 600 Kč na dopravu,
e/ Atletika Klatovy, z.s., žádost o dotaci na dopravu dr. mužů a žen – rada města požaduje
rozpis nákladů,
f/ Mgr. Miroslava Zámečníková, žádost o dotaci na přádání plaveckých závodů – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 2 640 Kč,
g/ Consortium Musicum, z.s., žádost o dotaci na pořádání koncertů - rada města poskytnutí
dotace neschválila,
h/ ZŠ Klatovy, Tolstého 765, žádost o dotaci na lyžařský výcvik – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 500 Kč,
i/ Mgr. Pavel Koura, žádost o dotaci na pravidelné prohlídky města – rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč,
j/ Cyklosport-Pitstop, cyklistický klub MTB, žádost o dotaci na reprezentační výdaje M. Fialy
– rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na dopravu.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže o závěrech informovat žadatele
a sepsat s nimi příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová

9

Bod č. 294/11
Rada města projednala žádost o dotaci MěKS na hudební festival „Strýc of Klatovy“
a poskytnutí dotace neschválila.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 295/11
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, schválila mimořádnou odměnu ředitelům řízených organizací dle předloženého návrhu.
Bod č. 296/11
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 12
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 7. 6. 2016
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Bod č. 297/12
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 298/12
Rada města na základě zprávy a hodnocení činnosti Živnostenského odboru MěÚ Klatovy rozhodla
o tom, že na funkci vedoucí odboru nebude vypsáno výběrové řízení.
Bod č. 299/12
1/ a/ Rada města doporučila ZM schválit výkup části pp. č. 2172/13 v k. ú. Klatovy o výměře
cca 250 m2 do majetku města od manželů B a MK, Štěpánovice za kupní cenu smluvní
230 Kč/m2, tj. celkem cca 57 500 Kč.
b/ Rada města rozhodla o vyhotovení projektové dokumentace a zajištění povolení na
umístění vjezdu na budoucí obecní pozemek – část pp. č. 2172/13 v k. ú. Klatovy.
2/

Rada města rozhodla o pronájmu obecních pozemků pp. č. 2147/15, 2147/9, 2147/10,
2146/2 o celkové výměře 1 242 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku sousedních pozemků
Mgr. VM, Ke Spravedlnosti, Klatovy II. za roční nájemné 1 500 Kč/ha/rok+ inflace,
tj. celkem 186 Kč/rok + inflace.

3/

Rada města doporučila ZM schválit dar části pp.č. 745/3 o výměře cca 170 m2 v k. ú.
Klatovy do majetku města od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha –
Žižkov.

4/

Rada města doporučila ZM schválit dar části obecní pp. č. 3179/46 v k. ú. Klatovy
o výměře cca 730 m2 Klatovské stavební kanceláři, s.r.o., Chodská 1032/27, Praha 2.

5/

Rada města revokovala usnesení ze dne 10. 5. 2016 a doporučila ZM schválit prodej části
pozemkové parcely č. 95/3 v k. ú. Věckovice u Janovic nad Úhlavou o výměře cca
1 300 m2 M a Ing. VV, Věckovice, 339 01 Klatovy za cenu smluvní 15 Kč/m2, tj. celkem
cca 19 500 Kč.

6/

Rada města souhlasila s PD pro realizaci akce, s vydáním stavebního povolení a se
vstupem na obecní pozemky pro stavbu „Vodohospodářská opatření v k. ú. Střeziměř“
v obecních pozemcích pp.č. 946, 951, 892, 945, 923, 891, 847, 947, 1107, 375, 893, 925,
922, 341/1 a 341/2 v k. ú. Střeziměř dle předložené projektové dokumentace.

7/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp. č. 597/1, 344/1 v k. ú.
Střeziměř ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Střeziměř pč. 344/2, KT-kNN“
1

v rozsahu cca 27 bm zemního kabelu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši
(v současné době za cca 5 400 Kč + DPH).
8/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v k. ú
Luby – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav STL plynovodu
a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Luby II. etapa“ – v pp. č. 423/3, 851/7, 824/6, 845
ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 980 bm plynovodu ve stávající trase a cca
25 bm nového plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné
době za cca 78 500 Kč + DPH v platné výši).

9/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp. č. 954/80, 954/259
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN pro akci „Klatovy, Zahradní, 954/116 –
přeložka kNN“ v rozsahu cca 2 x 23 bm zemního kabelu.
Rada města rozhodla o výjimce ze Sazebníku spočívající ve výši úhrady za zřízení věcného
břemene 100 Kč + DPH v platné výši za celou akci.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 300/12
a/ Zrušení výběrového řízení
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
mimo režim zákona na akci „Zpracování DÚR pro akci PPO Klatovy – Luby“ .
b/
1/

Vyhlášení nového výběrového řízení
Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Zpracování DÚR pro akci PPO
Klatovy – Luby“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.

2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 6. 2016 od 11:30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
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5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Jaromír Kalivoda
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jana Michálková
Alena Bálková
Pavel Vlček
Eva Slabá
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2016 od 15:45 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

8/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce: „Zpracování DÚR pro akci PPO
Klatovy – Luby“ do rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 605 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 301/12
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Rekonstrukce
školní kuchyně v MŠ Klatovy, Koldinova“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče ALFASTAV, spol. s r.o., Sobětice
46, 339 01 Klatovy, IČ 182 36 651.
2/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 2 126 200,00 Kč bez DPH, 2 572 702,00 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 302/12
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Pořízení dopravních automobilů pro
jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly, Točník“ formou otevřeného řízení + zveřejněním
na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
3

Bc. Pavla Hilscher

František Kocfelda

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 7. 2016 od 10:00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 92, 3. patro, čp. 63 (u výtahu).
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Rostislav Klemsa
Ing. Milan Jarošík
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 7. 2016 od 13:00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 303/12
1/ Rada města rozhodla o odstranění objektu uhelny na pp.č. 456/1 k. ú. Klatovy ve
vlastnictví vlastníků bytových jednotek č.p. 351-354/IV Klatovy městem Klatovy
s finančním příspěvkem Společenství vlastníků jednotek Tyršova č.p. 351, 352, 353,
354/IV, Klatovy v předpokládané výši 290 002 Kč bez DPH. Přesná výše finančního
příspěvku vyplyne z výběrového řízení na zhotovitele stavby.
2/

Rada města rozhodla o přijetí finančního příspěvku Společenství vlastníků jednotek
Tyršova č. p. 351, 352, 353, 354/IV, Klatovy v předpokládané výši 290 002 Kč bez DPH.
Přesná výše finančního příspěvku vyplyne z výběrového řízení na zhotovitele stavby.

3/

Rada města souhlasila s čerpáním fondu tepelného hospodářství na realizaci akce
„Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy“.

4/

Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na projekt „Rozvody SCZT Tyršova
ulice, Klatovy“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách.

5/

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

6/

Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentace a zadávací dokumentace dle
přílohy.
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7/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 6. 2016 od 11:00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.

8/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Petr Šobr
Milan Sekyrka
Eva Slabá
Pavel Vlček
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2016 od 15:00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

9/

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

10/ Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod 304/12
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 „Rozvod SCZT Wolkerova
ulice, Klatovy“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher

5

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 6. 2016 od 10:45 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Petr Šobr
Milan Sekyrka
Pavel Vlček
Eva Slabá
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2016 od 14:45 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

8/

Rada města souhlasila s čerpáním fondu tepelného hospodářství na realizaci akce „Rozvod
SCZT Wolkerova ulice, Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 305/12
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Wolkerova ulice –
výměna vodovodu“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům k podání nabídky a ke
splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 6. 2016 od 10:30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
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5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Eva Slabá
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2016 od 14:30 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 306/12
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Akátova ulice –
výměna vodovodu a opravy na kanalizaci – II. etapa“ formou písemné výzvy vybraným
uchazečům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 6. 2016 od 10:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
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Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Mgr. Dušan Kučera

Mgr. Radka Šustrová
Pavel Vlček
Mgr. Miroslav Karnet

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2016 od 14:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 307/12
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Klatovy, Procházkova ulice
– rekonstrukce vodovodu“ formou písemné výzvy vybraným uchazečům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 6. 2016 od 11:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Eva Slabá
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2016 od 15:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 308/12
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na dodávky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na projekt „Rekonstrukce kotelny
v objektu čp. 194, Klatovy I“ formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 27. 6. 2016 od 10.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Mgr. Karel Denk
Mgr. Yvona Nováková
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 29. 6. 2016 od 14.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

8/

Rada města vzala na vědomí informaci ohledně schválené žádosti o dotaci MPO
v programu EFEKT 2016 a souhlasila s realizací akce „Rekonstrukce kotelny v objektu
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čp. 194, Klatovy I“ pro ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194.
9/ Rada města souhlasila s čerpáním investičního fondu ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 na
financování akce.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 309/12
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 310/12
Rada města schválila čerpání fondu investic MŠ Klatovy, Studentská 601 v celkové výši
2 448 000 Kč dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: pí Mgr. J. Luňáková
Bod č. 311/12
1/ Rada města schválila umístění sídla spolku Sportovně střelecký klub Klatovy, pobočný
spolek, na adrese ul. 5. května 611, Klatovy.
2/ Rada města schválila podnájem bytu č. 17, na adrese Klatovy, Plánická pro p. PK a
pí MM na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2017
a bytu č. 11 na adrese Klatovy, Plánická pro p. LJ a sl. JP na dobu určitou od 1. 8. 2016 do
31. 7. 2017.
3/ Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytové prostory na adrese
Balbínova 59/I, Klatovy s Oblastní charitou Klatovy na rozšíření účelu užívání o „výdejní
místo potravinové a materiální pomoci.“
4/ Rada města schválila pronájem nebytového prostoru – kulturní dům Točník 74 p. FM
za účelem provozování restauračního zařízení.
5/ Rada města schválila snížení nájemného z nebytového prostoru z důvodu provádění oprav
parku p. JP v období červen – březen 2017 o 75%.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 312/12
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc květen 2016.
Bod č. 313/12
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Bc. PZ, Masarykova, Klatovy III (nájemce).
Předmět smlouvy: objekt na pozemku p.č. 4259 – poř. č. 129.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a HS, Luby, Klatovy (nájemce).
Předmět smlouvy: jednotka č. 6/18 v budově čp. 6, Klatovy IV – poř. č. 130.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a MF, Valašské Meziříčí, ul. Zdeňka Fibicha.
Předmět smlouvy: budova čp. 74 k.ú. Točník u Klatov – poř. č. 131.
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Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Obecí Ostřetice, zastoupená starostou
obce p. Václavem Měsíčkem.
Předmět smlouvy: odběr odpadu obce – poř. č. 132.
Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Obecí Předslav, zastoupená starostou
obce p. Bc. Miloslavem Kreuzem.
Předmět smlouvy: odběr odpadu obce – poř. č. 133.
Smlouva o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Obecí Mochtín, zastoupená starostou
obce p. Zdeňkem Voráčkem.
Předmět smlouvy: odběr odpadu obce – poř. č. 134.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupena firmou ProjektEL s.r.o., jednatel Pavel Hendrich (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: Klatovy, Zahradní, 954/116 – přeložka kNN – poř. č. 135.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupena firmou INVEST TEL, s.r.o., zastoupena projektantem Ladislavem Černým.
(budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: Střeziměř pč. 344/2, KT – kNN – poř. č. 136.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o., a RWE
Distribuční služby, s.r.o., zastoupena p. Milanem Onderem a Ing. Janem Bartekem (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: akce - Reko MS Klatovy – Luby II. etapa, SPP 1.84403944.2221 – poř. č.
137.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Radkem Pikhartem, (zhotovitel).
Předmět smlouvy: autorský dozor, akce „RPS – Klatovy, sídliště Pod Hůrkou – ETAPA
JEDNA – 1. část – poř. č. 138.
Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a RWE GasNet, s.r.o.
a RWE Distribuční služby, s.r.o.
Předmět smlouvy: akce - Sídliště Jih 181, Luby 339 01 Klatovy – poř. č. 139.
Dodatek č. 2 Ke smlouvě i využívání systém Města Klatovy pro nakládání s komunálním
odpadem mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a Městským ústavem sociálních služeb Klatovy, zastoupeným ředitelkou Bc. Alenou
Kleinerovou.
Změna: v článku II se doplňuje předmět smlouvy – poř. č. 140
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Bod č. 314/12
Rada města schválila Masarykově ZŠ, tř. Národních mučedníků 185 převedení finančních
prostředků ve výši 259 554,68 Kč z rezervního fondu do investičního fondu a povolení čerpání
těchto finančních prostředků z investičního fondu na instalaci větracího systému v tělocvičně
Masarykovy ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185.
Zodpovídá: Mgr. E. Salvetrová
Bod č. 315/12
Rada města se seznámila s peticí týkající se provozu střelnice v Lubech. Tato petice bude
předložena na zasedání ZM konané dne 28. 6. 2016.
Bod č. 316/12
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 30. 5. 2016
a souhlasila s návrhem finanční komise s doporučením finančního výboru připravit návrh
na získání revolvingového (kontokorentního) úvěru za podmínek jako v minulém období.
2/ Rada města na základě doporučení finanční komise a finančního výboru doporučila ZM
schválit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným
výsledkem na „Realizaci projektu EPC v objektech města Klatovy“.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 317/12
Rada města schválila aktualizovaný Plán Vodohospodářského fondu pro rok 2016 dle přílohy.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 318/12
Rada města doporučila ZM poskytnout Oblastní charitě Klatovy dotaci na provoz Domova
pokojného stáří, a to ve výši dané propočtem dle přílohy č. 2.
Rada města doporučila ZM poskytnout Oblastní charitě Klatovy dotaci na sociální služby
provozované v Klatovech v celkové výši 100 000 Kč.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 319/12
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 13
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 21. 6. 2016
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. 320/13
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 321/13
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků pp. č. 4189/1 a 4189/2 o výměře
1671 m2 v průmyslové zóně Pod Borem za cenu 320 Kč/m2, celkem za 534 720 Kč + DPH
v platné výši, společnosti ASL – Servis s.r.o., zastoupené Ing. Milanem Šetkou,
jednatelem. Úkon bude zajištěn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní s podmínkou
úhrady zálohy ve výši 1/3 z kupní ceny tj. 178 240 Kč + DPH v platné výši před podpisem
této smlouvy s investorem.
2/

Rada města vzala na vědomí informaci o postupu investora ŠVÁRA – STAVBY a.s. v PZ
Pod Borem.

3/

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku č. 2505/2 o výměře cca
150 m2 v k. ú. Klatovy společnosti MASO WEST s.r.o., Za Mototechnou 1619/I, Praha 5,
za cenu smluvní ve výši 354 Kč/m2, tj. celkem cca 53 100 Kč.

4/

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemků pp. č. 180/5 a stp. č. 167 o výměře
132 m2 v k. ú. Točník u Klatov za cenu smluvní ve výši 134 673 Kč společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

5/

Rada města uložila ORM jednat se Státním statkem Jeneč, s.p. v likvidaci, Třanovského
622/11, Praha 6 - Řepy o výkupu pozemků č. 1109/6 a 1109/7 o celkové výměře 4 312 m2
za cenu 5 Kč/m2.

6/

Rada města doporučila ZM schválit výkup části pozemku č. 1012/3 (p. č. 1012/6 dle GP
č. 192-2072/2016) o výměře 10 m2 v k. ú. Dehtín za cenu obvyklou 100 Kč/m2 tj. cena
celkem 1 000 Kč od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město.

7/

Rada města doporučila ZM schválit směnu pozemku p. č. 150/16 o výměře 5 880 m2
v k. ú. Kosmáčov ve vlastnictví města Klatovy za pp. č. 1007 o výměře 4 283 m2 v k. ú.
Luby ve vlastnictví JP, Luby, 33901 Klatovy, bez finančního vyrovnání.

8/

Rada města doporučila ZM schválit dar pp. č. 4003/4 o výměře 70 m2 v k. ú. Klatovy do
majetku města od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha – Nové Město.
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9/

Rada města doporučila ZM schválit dar části pozemku č. 55/48 (55/116 dle GP
č. 317-2086/2016) o výměře 5 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov od JP, Maxima Gorkého,
339 01 Klatovy do majetku města.

10/ Rada města doporučila ZM schválit dar pozemků v k. ú. Klatovy – pp.č. 879/60, 1994/19,
2094/1, v k. ú. Luby – pp.č. 133/2, 211/12 a 211/13, v k. ú. Sobětice u Klatov – pp. č. 445
a 77/41 o celkové výměře 37 971 m2 do majetku města od Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov.
11/ Rada města doporučila ZM schválit prodej plynové přípojky pro ZŠ Tolstého čp. 765/III
v pp. č. 3516/6 a 1259/2 v k. ú. Klatovy v délce cca 8,5 m za cenu 19 134 Kč + DPH do
majetku firmy RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.
12/ Rada města nesouhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na
stavbu „Zástavba pozemku p.č. 322/10 v k.ú. Klatovy“ a uložila architektce města ve
spolupráci s ORM projednat připomínky (výšku objektů, obslužnost, parkovací místa atd.)
v komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ a opětovně předložit RM k projednání.
13/ Rada města vzala na vědomí informaci o úpravě PD na projekt „Nový koncept prodejny
LIDL Klatovy, ul. Domažlická“ a doporučila její úpravu dle doporučení HO.
14/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Reko MS Klatovy, Niederleho – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“
v obecních pozemcích pp.č. 3450/1 a 6729 v k. ú. Klatovy dle předložené situace
s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 1. 2. 2016, TSMK ze dne 30. 5. 2016
a s podmínkou realizace akce v roce 2018.
b/ Rada města rozhodla o ponechání nefunkčního NTL plynovodu a přípojek v části trasy
v pp. č. 3450/1 v k. ú. Klatovy z důvodu uložení kabelu veřejného osvětlení a elektro
kabelů na stávajícím plynovodu, s podmínkou zaměření potrubí jako „nefunkční síť“
a bezúplatného převedení do vlastnictví města.
15/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Reko MS Klatovy, Kounicova - stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“
v obecních pozemcích pp. č. 3534/1, 3527/2, 3516/7, 1410/5 a 1410/6 v k. ú. Klatovy dle
předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 1. 2. 2016 a TSMK
ze dne 30. 5. 2016 a s podmínkou realizace v roce 2017.
16/ a/ Rada města souhlasila s PD pro realizaci akce a s vydáním územního rozhodnutí na
stavbu „Reko MS Klatovy – Školní + 1“ v obecních pozemcích pp. č. 3412/2, 3416,
510/1, 525/2, 530/2, 530/4, 533/1 a 6578 v k. ú. Klatovy dle předložené situace
s podmínkami HO ze dne 24. 5. 2016 a TSMK ze dne 30. 5. 2016, s podmínkou
realizace v roce 2017.
b/ Rada města nesouhlasila s ponecháním části stávajícího plynovodu v zemi na pozemcích
pp. č. 525/2, 530/4 v k. ú. Klatovy.
17/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, v pozemcích ve vlastnictví města
Klatovy v k. ú Luby – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
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STL plynovodu a přípojek pro akci „Klatovy – Luby – STL plyn. řad včetně přípojek,
Hais“ – v pp.č. 1221/4, 1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/10, 1221/11,
1221/12 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu 180 bm nového plynovodu za
jednorázovou úhradu 36 000 Kč + DPH v platné výši.
18/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 450/1 v k. ú.
Štěpánovice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení
z důvodu provozování, údržby a oprav vzdušného vedení NN a sloupu pro akci
„Štěpánovice, KT, č.p. 33 – vedení NN“ v rozsahu cca 10 bm vzdušného vedení a 1 ks
sloupu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca
2 500 Kč + DPH).
19/ a/ Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků p. č. 641/8 v k. ú. Luby a části p. č. 407
v k. ú. Sobětice u Klatov o celkové výměře 14 933 m2 STATKU SOBĚTICE s.r.o.,
Sobětice 75, Klatovy na dobu neurčitou.
b/ Rada města rozhodla o výpůjčce pozemků p. č. 641/6 v k. ú. Luby a části p. č. 407
v k. ú. Sobětice u Klatov celkové výměře 15 814 m2 Českému Realu, a.s., U Lužického
semináře 97/18, Praha - Malá Strana na dobu neurčitou.
20/ Rada města rozhodla o pachtu pozemků p. č. 2601/1 a 2601/2 o celkové výměře cca
86 992 m2 v k. ú. Klatovy za cenu 1 500 Kč/ha/rok + inflace p. Mgr. VM, Ke
Spravedlnosti, 339 01 Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 322/13
Rada města se seznámila s dopisem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., Okresní
myslivecký spolek Klatovy a uložila starostovi města informovat spolek dle diskuse.
Zodpovídá: p. Mgr. R. Salvetr
Bod č. 323/13
1. Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„FITNESS PARK v ul. U Čedíku, Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Adestik s. r.o., Vrhaveč 99, 339 01
Klatovy, IČ 252 47 069.
2. Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu
o dílo za cenu 524 340 Kč bez DPH, 634 452 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 324/13
Rada města doporučuje ZM zařadit akci „Víceúčelový sportovní areál Střeziměř – II. etapa –
sklad sportovního nářadí“ do rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 635 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 325/13
1/ Rada města Klatov schválila přijetí účelové dotace ve výši 500 000 Kč od Plzeňského kraje
z programu „Individuální dotace OŠMS 2016“ k projektu pod názvem „Multifunkční
výsledková tabule pro široké spektrum sportů“.

3/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce: „Multifunkční výsledková tabule pro
široké spektrum sportů“ do rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 1 332 710 Kč.
Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na dodávky mimo režim zákona č.137/2006 Sb., na projekt „Výsledková tabule pro zimní
stadion Klatovy“ formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání nabídky
a ke splnění kvalifikace.

4/

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

5/

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

6/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher
Ing. Petra Bouřilová

2/

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 7. 2016 od 10:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
7/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
Ing. Pavel Kaňák
Luboš Princl
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 1. 7. 2016 od 13:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

8/

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

9/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 12. 7. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 326/13
1/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 6. 6. 2016.
2/ Rada města souhlasila se záborem 4 m2 před čp. 65/I, nám. Míru, Klatovy za účelem
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umístění dvou stolků se židlemi v období od 15. 6. do 30. 9. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 327/13
1/ Rada města projednala návrh nového ÚP a uložila OVÚP předložit návrh k vydání ZM dne
28. 6. 2016.
2/ Rada města doporučila ZM vydat ÚP Klatov.
Zodpovídá: p. Ing. P. Boublík
Bod č. 328/13
Rada města doporučila ZM schválit upravené rozpočtové opatření č. 3/2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 329/13
Rada města schválila Plán inventur města Klatovy na období od 30. 6. 2016 do 30. 6. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 330/13
Rada města schválila zabezpečení přezkoumání hospodaření města Klatovy pro rok 2016
nezávislým auditorem Ing. Davidem Vičarem a uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření města pro rok 2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 331/13
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne
9. 5. 2016 a 20. 6. 2016.
Bod č. 332/13
Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření Městského kulturního střediska pro rok 2016
dle přílohy.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 333/13
Rada města doporučila ZM schválit LTK Klatovy poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč na
dofinancování rekonstrukce havarijního stavu šaten.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 334/13
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o prodeji uvolněné bytové jednotky č. 693/6, Plánická
ul., Klatovy a doporučila ZM tento prodej schválit.
2/ Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení VZ „Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 692/IV, Klatovy“.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 335/13
Rada města schválila umístění sídel spolků rodičů a přátel školy v budovách jednotlivých
poboček MŠ.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 336/13
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
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Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Josefem Prchalem, Klatovy K Letišti 570
(nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) –
poř. č. 141.
Dohoda o užívání veřejného prostranství mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a Miroslavem Jílkem, Kolinec 235, Kolinec
(nájemce).
Předmět smlouvy: stánkový prodej občerstvení během Klatovské pouti (8. 7. – 10. 7. 2016) –
poř. č. 142.
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zadavatel) a Ing. Davidem Vičarem, Pod Dubovkou
9, Plzeň.
Předmět smlouvy: přezkoumání hospodaření – poř. č. 143.
Smlouva na vystoupení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pořadatel) a Kabát revival Plzeň, zastoupená Markem Vondryskou.
Předmět smlouvy: vystoupení dne 10. 7. 2016 na náměstí Míru v Klatovech – poř. č. 144.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. zastoupené RWE Distribuční
služby, s.r.o., zastoupena Ing. Petrem Vaníkem, a Marií Šárovou, DiS (oprávněný) a Alešem
Haisem, Domažlice (investor).
Předmětem smlouvy: plynárenské zařízení „Klatovy – Luby plyn. řad vč. přípojek, Hais, číslo
stavby: 8800075004“ ) - poř. č. 145.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena firmou ProjektEL s.r.o.,
s jednatelem Pavlem Hendrichem.
Předmět smlouvy: Štěpánovice, KT č.p. 33 – vedení NN“ – poř. č. 146.
Smlouva o realizaci stavby mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a Karolínou Majdlovou, Koldinova 166, Klatovy II.
Předmět smlouvy: vybudování veřejné komunikace na pp.č.1611/48, 1611/49, 1611/50,
1611/51 v k.ú. Klatovy – poř. č. 147.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(prodávající) a BERGER BETON spol. s.r.o., zastoupena jednatelem p. Erwinem Gesslem
(kupující).
Předmět smlouvy: prodej pozemkové parcely č. 4205 k.ú. Klatovy – poř. č. 148.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Sdružením města a obcí Plzeňského kraje, zastoupeno
předsedou p. Jaroslavem Perlíkem (půjčitel).
Předmět smlouvy: bezplatné užívání kontejneru Avia 11 m3 – poř. č. 149.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jakubem Chvojkou, Plzeň (zhotovitel).
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Předmět smlouvy: autorský dozor – „Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického
parku (realizační fáze 02) – smíšené stezky pro chodce a cyklisty“ – poř. č. 150.

Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Ing. Jakubem Chvojkou, Plzeň (zhotovitel).
Předmět smlouvy: autorský dozor – „Mercandinovy sady v Klatovech – obnova historického
parku (realizační fáze 02)“ – poř. č. 151.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/7/2016/Sl mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ALFASTAV, spol. s.r.o. zastoupena jednatelem
společnosti Ing. Michalem Hosnedlem.
Změna: čl. 5.1. – poř. č. 152.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Petrem
Kourou, DiS, Plzeň (koordinátor).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP – RPS-Klatovy, sídliště Pod Hůrkou – ETAPA JEDNA
– 1. část“ – poř. č. 153.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Petrem
Kourou, DiS, Plzeň (koordinátor).
Předmět smlouvy: „Koordinátor BOZP- Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy“) – poř. č. 154.
Smlouva o výkonu autorského dozoru mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a AREA group s.r.o., Plzeň zastoupena jednatelem
Ing. arch. Pavlem Boříkem.
Předmět smlouvy: autorský dozor při akci „Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy“ –
poř. č. 155.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o budoucím zřízení věcného břemene mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a městem Švihov,
zastoupené starostou města PaedDr. Václavem Petrusem (povinný) a Olgou Somorovskou,
Ing. Janou Vlnasovou, Evou Voráčkovou (prodávající).
Předmět smlouvy: realizace projektu „Dehtín – vodovod a kanalizace“ – poř. č. 156.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a městem Švihov, zastoupené starostou města
PaedDr. Václavem Petrusem.
Předmět smlouvy: uložení vodovodního potrubí v k.ú. Dehtín – akce „Vodovodní přivaděč
Dehtín – Švihov“ – poř. č. 157.
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a STREICHER spol. s.r.o., zastoupena jednatelem
Ing. Lumírem Vágnerem (zhotovitel).
Předmět smlouvy – rekonstrukce plynovodu ve vnitrobloku Tyršově ul. – poř. č. 158.
Smlouva o spolupráci při výstavbě ve městě Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené
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starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a GASSPO spol. s.r.o., Klatovy, zastoupena
jednatelem Mgr. Michalem Burešem.
Předmět smlouvy: rekonstrukce plynovodu v ul. Křižíkova, Dvořákova a Wolkerova –
poř. č. 159.
Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s. Praha zastoupenou Ing. Mirem
Rathouským.
Změna: bod 2.1. – poř. č. 160.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a Leošem Smejkalem, Kamenický Šenov (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení skleněných předmětů pro PASK – poř. č. 161.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vypůjčitel) a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, zastoupené ředitelem
Mgr. Lubošem Smolíkem (půjčitel).
Předmět smlouvy: prodloužení expozice v zasedacím sále do 31. 12. 2021 – poř. č. 162.
Bod č. 337/13
Rada města projednala zápis z jednání bytové komise ze dne 15. 6. 2016 a k jednotlivým
bodům přijala následující závěry:
k bodu 1.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy, Koldinova,
s pí MZ na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, Plzeňská,
s pí SJ na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, na adrese Klatovy,
s pí SJ na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.4.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy, Hálkova,
s p. LM a pí IL na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.5.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Pražská,
s p. P na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.6.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, na adrese Klatovy, Tyršova,
s pí PN na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.7.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy, Pražská,
s pí IP na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.8.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na adrese Klatovy, Koldinova,
s pí VB na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.9.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na adrese Klatovy, Divadelní,
s pí IF na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Gorkého,
s pí PT na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.11. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
Koldinova, s p. VJ a pí JV na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.12. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,
Niederleho, s p. MČ a pí ZČ na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.13. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Niederleho, s pí LŽ na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.14. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,
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Niederleho, s pí PN na dobu určitou 3 měsíců,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 22, na adrese Klatovy,
Niederleho, s p. MP na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.16. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
FV – Klatovy, Hálkova,
ZV – Klatovy, Koldinova,
k bodu 2.1.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 7 na adrese
Klatovy Zahradní, s PM na dobu určitou 1 rok,
k bodu 2.2.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37 na adrese
Klatovy, Zahradní, s p. JŠ na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2.3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 11 na adrese
Klatovy, Zahradní, s pí ZŠ a pí HS na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2.4.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 9 na adrese
Klatovy, Zahradní, s pí GŠ na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
k bodu 2.5.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 2 na adrese
Klatovy, Zahradní, s p. MM na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
k bodu 2.6.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 3 na adrese
Klatovy, Zahradní, s p. KK na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 2.7.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8 na adrese
Klatovy, Zahradní, s pí JK na dobu určitou 3 měsíců pod podmínkou uhrazení
dlužné částky,
k bodu 3
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 15 na adrese
Klatovy, Zahradní, Klatovy, s p. PH na dobu určitou 3 měsíce,
k bodu 4.1.
neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, kat. A, 1+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, Palackého,
k bodu 5.1.
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu pí MM, byt č. 5,
na adrese Klatovy, Plánická.
Zodpovídá pí Ing. J. Adámková

k bodu 1.15.

Bod č. 338/13
Rada města schválila RNDr. Kateřině Vágnerové užití znaku města Klatov při výrobě bylinkového
mýdla.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 339/13
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
20. 6. 2016 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ mimořádné dotace:
1/ Klub stolního tenisu Klatovy, žádost o dotaci na finanční zabezpečení ligy žen, rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč,
2/ BK Klatovy, žádost o dotaci na finanční zabezpečení kvalifikace mládežnických družstev,
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč,
3/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na dopravu dr. mužů a žen, rada města schválila
poskytnutí dotace na dopravu ve výši 46 000 Kč,
4/ Český svaz včelařů, ZO Klatovy, žádost o dotaci na opravu školního včelína, rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč,
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TJ Jezdecký klub Klatovy – Luby, žádost o dotaci na finanční zabezpečení závodů
v parkurovém skákání, rada města schválila poskytnutí dotace na rozhodčí ve výši
10 000 Kč,
6/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů, rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč,
7/ Spolek Beseda, žádost o dotaci na provoz poradny, činnost, materiál, rada města schválila
poskytnutí dotace ve výši 11 000 Kč,
8/ Klub Křišťál, žádost o dotaci na akce II. pololetí, rada města schválila poskytnutí dotace ve
výši 4 000 Kč,
9/ Klub Česko-Ruské společnosti v Klatovech, žádost o dotaci na dětský tábor, rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi
příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
5/

Bod č. 340/13
Rada města schválila předložený program ZM konané dne 28. 6. 2016.
Bod č. 341/13
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 14
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 29. 6. 2016
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. 342/14
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejovická 194,
252 43 Průhonice, IČ: 27195783 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení
„Mercandinovy sady – obnova historického parku – 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 – PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka
688/35, 301 00 Plzeň, IČ: 26322242 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení
„Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa“ z důvodu nesplnění
požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.

3/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR
s.r.o., Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, IČ 14504588.

4/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 8 180 283,72 Kč bez DPH,
9 898 143,30 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
1

USNESENÍ č. 15
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 12. 7. 2016
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. 343/15
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 344/15
Rada města se seznámila s materiálem společnosti Klatovská teplárna a.s. a rozhodla, že:
1/ představenstvo a management společnosti odpovídá za zajištění splnění technologických
a jiných požadavků na provoz Klatovské teplárny a.s. vč. zajištění financování investic
s tím spojených,
2/

trvá na tom, aby představenstvo a management společnosti předložili komplexní materiál
strategie rozvoje společnosti ve smyslu diskuse na jednání RM dne 12. 4. 2016 a 12. 7.
2016.
Zodpovídá: p. M. Sekyrka

Bod č. 345/15
Rada města uložila HO dopracovat materiál „Provozování MHD od roku 2019“ dle diskuse.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 346/15
1/ Rada města neschválila podání nabídky na výkup nemovitostí - stp. č. 1248 vč. objektu
čp. 194/IV., stp. č. 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6008 vč. objektů na těchto pozemcích,
pp. č. 3225/2, 3225/6, 3225/7, 3225/8, 3225/29 v k. ú. Klatovy do majetku města od ČRMinisterstva obrany, Tychonova 221/1, Praha – Hradčany za kupní cenu 6 290 000 Kč.
2/

Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemků pp. č. 1109/6 a 1109/7 o celkové
výměře 4 312 m2 v k. ú. Klatovy do majetku města od Státního statku Jeneč, s.p.
v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, za cenu dle ZP obvyklou 47 Kč/m2,
celkem 202 664 Kč.

3/

Rada města doporučila ZM schválit dar stavby nové cesty na obecním pozemku č. 1173
v k. ú. Luby o délce 833 m do majetku města od ČR – Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

4/

Rada města souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na stavbu
„Zástavba pozemku p.č. 322/10 v k. ú. Klatovy“ v případě, že budou plně respektovány
podmínky stanovené architektkou města a HO.

5/

Rada města se seznámila s žádostí p. F o výpůjčku pozemku pp.č. 2629/1, 2645/1
k.ú. Klatovy za účelem vybudování hřiště pro fotbalgolf a uložila ORM jednat s žadatelem
dle diskuse o jiných nájemných podmínkách, příp. jiné lokalitě.
1

6/

Rada města rozhodla o výpůjčce části pozemku pp. č. 708 v k. ú. Luby o výměře cca 30 m2
JF, Luby, 339 01 Klatovy na dobu neurčitou za účelem umístění včelstev.

7/

Rada města rozhodla o pachtu části pozemku pp. č. 2490/18 o výměře cca 40 m2 v k. ú.
Klatovy za cenu 7 Kč/m2/rok + inflace panu JM, Čejkova, 339 01 Klatovy.

8/

Rada města rozhodla o revokaci rozhodnutí z 21. 6. 2016 a souhlasila s ponecháním části
nefunkčního plynovodu v části původní trasy v pp. č. 525/2, 530/4 v k. ú. Klatovy
z důvodu těsné blízkosti vzrostlých stromů, s podmínkou zaměření potrubí jako
„nefunkční síť“ a bezúplatného převedení do vlastnictví města.

9/

Rada města neschválila realizaci akce „Objekt zázemí kynologického klubu – Klatovy,
parc. č. 1927/4, 1927/21 a 1927/22“ v obecních pozemcích pp.č. 1927/16, 4164/20 v k. ú.
Klatovy a požaduje předložit nové technické řešení k napojení na kanalizaci u kruhového
objezdu v PZ Pod Borem.

10/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, p.č. 1997/8 – kNN“ v obecních pozemcích pp.č. 1997/2, 2006/30
a 3561/1 v k. ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ
ze dne 28. 6. 2016 a TSMK ze dne 21. 6. 2016.
11/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Atrium Park Hůrka Klatovy – uložení horkovodní přípojky pro objekty D, E,
F“ v obecních pozemcích pp.č. 1465/1 a 1465/2 v k. ú. Klatovy dle předložené situace.
b/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy Klatovská teplárna a.s. v pozemcích pp. č. 1465/1 a 1465/2
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav horkovodu pro akci „Atrium Park Hůrka Klatovy –
uložení horkovodní přípojky pro objekty D, E, F“ v rozsahu cca 2x96 bm horkovodu za
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 38 400 Kč +
DPH).
12/ a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na
stavbu: „Klatovy, Domažlická, Lidl – VN, TS“ v obecním pozemku pp. č. 4000/1
v k. ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze
dne 13. 5. 2016 a TSMK ze dne 29. 6. 2016.
b/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 4000/1 v k. ú.
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního kabelu VN pro akci „Klatovy, Domažlická,
LIDL – VN, TS“ v rozsahu cca 65 bm zemního vedení ve stávající trase a cca 2x5 bm
nového vedení za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši
(v současné době za cca 6 875 Kč + DPH).
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13/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch firmy AIRWEB, spol. s r. o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v k. ú.
Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav plastové
chráničky ve vlastnictví firmy AIRWEB, spol. s r. o. pro akci „Klatovy, AIRWEB,
propojka ul. Plzeňská“– v pp.č. 181/1, 3405/4, 3405/6, 6541 ve vlastnictví města Klatovy v
rozsahu cca 14 bm plastové chráničky za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné
výši (v současné době za cca 2 800 Kč + DPH v platné výši).
14/ Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v pp. č. 3505/12
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví ŘSD ČR (povinný) pro umístění, stavební úpravy, opravy
a provozování kabelu veřejného osvětlení v rozsahu 35,26 bm ve vlastnictví města Klatovy
(oprávněný) na dobu životnosti stavby.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 347/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Akátova ulice – výměna vodovodu a
opravy na kanalizaci – 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 2 649 611,13 Kč bez DPH,
3 206 029,47 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 348/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Wolkerova ulice – výměna
vodovodu“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí
610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869.
2/

Radsa města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 889 187,14 Kč bez DPH,
1 075 916,44 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 349/15
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – BEVAMONT s.r.o., Vítězná 557, 357 09
Habartov, IČ: 2155141 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „Rozvod SCZT Wolkerova ulice,
Klatovy“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
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2/

3/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Rozvod SCZT Wolkerova ulice, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy Jindřich Lachout – MonTop, Višňová 130,
391 37 Chotoviny – Červené Záhoří, IČ: 10327991.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 3 526 821,11 Kč bez DPH,
4 267 453,54 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 350/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Výsledková tabule pro zimní stadion Klatovy“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče HDT impex s.r.o., Botanická 3,
362 63 Dalovice, IČ 25236431.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou
kupní smlouvu za cenu 1 092 780 Kč bez DPH, 1 322 263,80 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 351/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Klatovy, Procházkova ulice – rekonstrukce
vodovodu“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí
610, 339 01 Klatovy, IČ 26375869.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 996 881,13 Kč bez DPH,
1 206 226,17 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 352/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
„Rekonstrukce kotelny v objektu čp. 194, Klatovy I.“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče FRÁTHERM,
s.r.o., Bolešiny 98, 339 01 Klatovy, IČ 29091314.
2/

Rada města uložila řediteli ZŠ Plánická ulice 194, Klatovy I, ukončit zadávací řízení
a uzavřít s vybranou firmou kupní smlouvu za cenu 822 903,72 Kč bez DPH,
995 713,50 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 353/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Zpracování DÚR pro akci „PPO Klatovy – Luby“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
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2/

nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy VODOPLAN s.r.o., sokolovská 41, 323 00
Plzeň, IČ: 02458594.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 405 000 Kč bez DPH,
490 050 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 354/15
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy HART-PIPE s.r.o, U Studánky 250/3,
170 00 Praha 7, IČ 64835286.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 4 786 303 Kč bez DPH,
5 791 427Kč vč. DPH.

3/

Rada města souhlasila se změnou subdodavatele Lesní stavby, s.r.o., za subdodavatele
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o., v čestném prohlášení o subdodavatelích, které
bude tvořit přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavírané mezi městem Klatovy a firmou
HART-PIPE s.r.o.,na akci „Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 355/15
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.,
Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, IČ 286 85 521 a uchazeče WISS CZECH, s.r.o.,
Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČ 293 05 934 z účasti v zadávacím řízení podlimitní
veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Pořízení
dopravních automobilů pro jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly, Točník“
z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách.
Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky
podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Pořízení dopravních automobilů pro
jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly, Točník“. Rada města se ztotožnila s doporučením
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
Auto Kalný, s.r.o., Čimice 77, 342 01 Sušice, IČ 263 20 100.

3/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 2 635 000 Kč bez DPH, 3 188 350 Kč
vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 356/15
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 „Krematorium Klatovy –
rekonstrukce plynové kotelny“ formou písemné výzvy vybraným zájemcům k podání
nabídky a ke splnění kvalifikace.
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2/
3/

4/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je nejnižší nabídková cena.
Rada města schválila text výzvy, kvalifikační dokumentaci a zadávací dokumentaci
dle přílohy.
Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 15. 8. 2016 od 10.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
5/ Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Ing. Ivan Baroch
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Peter Pošefka
Ilona Matoušová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 8. 2016 od 14.00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 23. 8. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 357/15
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Skládka TKO Štěpánovice“ formou
otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na internetových stránkách
města a na profilu zadavatele.
2/ Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým
je nejnižší nabídková cena.
3/

Rada města schvaluje text zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
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Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová

Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 15. 8. 2016 od 10.15 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Ing. Ivan Baroch
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Ing. Jana Michálková
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 17. 8. 2016 od 14.15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 23. 8. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 358/15
Rada města neschválila podání žádosti o dotaci z dotační výzvy Ministerstva zemědělství ČR
a doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci z dotační výzvy OPŽP na výstavbu a
technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na projekty:
a/ Výstavba kanalizace Klatovy – Točník včetně rozvodů a přípojek,
b/ Výstavba vodovodního přivaděče Klatovy – Točník včetně rozvodů a přípojek.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 359/15
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2015/Sl
ze dne 25. 5. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SunnyMont, s.r.o. Hostomice
na akci: „Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace a úpravy vzduchotechniky“.
Předmětem dodatku je rozšíření seznamu subdodavatelů.
2/

Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 4 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 360/15
Rada města rozhodla o vyřízení námitek podaných firmou GREEN PROJEKT s.r.o.,
IČ 27195783 proti Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce „Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa“
tak, že námitkám se v plném rozsahu nevyhovuje.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 361/15
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 27. 6. 2016.
Bod č. 362/15
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc červen 2016.
Bod č. 363/15
1/ Rada města rozhodla o výjimce z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a rozhodla o realizaci akce „Oprava povrchu nádvoří 208/I, Plánická ul., Klatovy“ firmou
Silnice Klatovy a.s. za cenu 486 661 Kč + DPH.
2/ Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v budově bez čp. v Cibulkově ul.
p. PH pro účely skladu s výpovědní dobou 3 měsíců.
3/ Rada města rozhodla o podání výpovědi z nájmu pí MR, byt č. 10, Plánická , Klatovy.
4/ Rada města souhlasila s umístěním sídla spolku Česká chromatografická škola na adrese
Maxima Gorkého 800, Klatovy 2.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 364/15
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a KOLONIE Pod Hůrkou Klatovy 3, zastoupená jednatelkou Blankou
Švojgrovou (vypůjčitel).
Předmět smlouvy: občanská vybavenost – vodojem – poř. č. 163.
Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (půjčitel) a TJ START LUBY, z.s. zastoupený předsedou Ing. Radkem Pikhartem
(vypůjčitel).
Předmět smlouvy: třináct stavebních parcel o celkové výměře 26 249 m2 – poř. č. 164.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana
pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu p. Jiřím Stručkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na projekt „FITNESS PARK v ul. U Čedíku, Klatovy“ –
poř. č. 165.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana
pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu p. Jiřím Stručkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na projekt „Multifunkční výsledková tabule pro široké
spektrum sportů“ – poř. č. 166.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným náměstkem hejtmana
p. Ivem Grünerem (poskytovatel).
Předmětem smlouvy: poskytnutí dotace na projekt: „Metropolitní síť - V. etapa“ – poř. č. 167.
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Smlouva o realizaci stavby mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a Karolínou Majdlovou, Koldinova 166, Klatovy.
Předmět smlouvy: stavba retenční nádrže u ČOV – poř. č. 168.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(kupující) a Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Praha, zastoupené
JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D. a JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., společníci (prodávající).
Předmět smlouvy: 1/8 na nemovitosti pozemek p.č. 1381/8 – ostatní plocha – poř. č. 169.
Smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Petrem
Kourou, DiS, Plzeň, (koordinátor).
Předmět smlouvy: akce „Koordinátor BOZP – Rozvody SCZT Wolkerova ulice, Klatovy“ –
poř. č. 170.
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku a o odstranění stavby mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Společenství vlastníků
jednotek Tyršova čp. 351, Klatovy, zastoupené předsedou výboru Miloslavem
Aschenbrennerem (povinný).
Předmět smlouvy: akce: „Rozvod SCZT – Tyršova ulice, Klatovy“ – odstranění uhelny – poř.
č. 171.
Pachtovní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (propachtovatel) a Mgr. Václavem Mlynaříkem, Ke Spravedlnosti 717, Klatovy
(pachtýř).
Předmět smlouvy: pachtované pozemky o výměře 8,8234 ha v k.ú. Klatovy – poř. č. 172.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. TP/ISM/
Klatovy mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a GEOVAP, spol. s.r.o. Pardubice, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Robertem
Matulíkem.
Předmět smlouvy: změna článku III – poř. č. 173.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a RWE
GasNet, s.r.o., zastoupen RWE Distribuční služby, s.r.o., zastoupena techniky Zdeňkem
Petrášem a Vendulou Lokajovou (vlastník).
Předmět smlouvy: přeložka PZ v obci Točník u Klatov – poř. č. 174.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena jednatelem Pavlem
Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: „Klatovy, Domažlická, LIDL – VN, TS“ č. IV-12-0011026/01/VB – poř. č.
175.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a Airweb spol. s.r.o., zastoupená jednatelem Ing.
Miroslavem Matějkou (oprávněný).
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Předmět smlouvy: Klatov, Airweb, Plánická – optický kabel – poř. č. 176
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Airweb spol. s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem
Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: Klatovy, Airweb, U nemocnice – optický kabel – poř. č. 177.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Klatovskou teplárnou
a.s., zastoupenou ředitelem Milanem Sekyrkou.
Předmět smlouvy – akce „ATRIUM Park Hůrka Klatovy- uložení horkovodní přípojky pro
objekty D, E, F“ – poř. č. 178.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a AIRWEB, spol. s.r.o.,
zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (oprávněný).
Předmět smlouvy: „Klatovy, Airweb, propojka ul. Plzeňská“ – poř. č. 179.
Smlouva č. ORM/28/2016/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Správou nemovitostí s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Jiřinou
Adámkovou.
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofotografií r. 2015 – poř. č. 180.
Smlouva č. ORM/27/2016/Kl o předání dat mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Technickými službami města Klatov, zastoupenými ředitelem
Peterem Pošefkou.
Předmět smlouvy: bezúplatné poskytnutí ortofotografií r. 2015 – poř. č. 181.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené Ing. Zdeňkem
Kuťákem.
Předmět smlouvy: akce „ III/0228 přeložka Klatovy, pod Borem – Tajanov (severozápadní
obchvat)“ – poř. č. 182.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem a Berger Beton spol. s.r.o., zastoupena Harlde Lothar Kiescher.
Předmět smlouvy: kabelová přípojka VN – poř. č. 183.
.
Dohoda o výši nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (vlastník) a Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s., zastoupené předsedou
představenstva Václavem Kutilem (provozovatel).
Předmět smlouvy: výše ročního nájemného – poř. č. 184.
Smlouva o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný
odběr přenosných baterií mezi městem Klatovy zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a ECOBAT s.r.o., zastoupená jednatele RNDr. Petrem Kratochvílem.
Předmět smlouvy: vzájemná spolupráce obce a provozovatele při zpětném odběru baterií
prostřednictvím odpadového systému obce – poř. č. 185.
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Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(kupující) a AIRWEB, spol. s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou
(prodávající).
Předmět smlouvy: koupě mikrotrubiček a HDPE chrániček – poř. č. 186.
Bod č. 365/15
Rada města se seznámila se zápisem z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne
11.7.2016 a uložila ORM a místostarostovi města Ing. M. Křížovi zabývat se přístavbou
budovy MŠ – „Singrova vila“ dle diskuse RM a dle stanoviska komise pro územní rozvoj,
urbanismus a RMPZ.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. M. Kříž
Bod č. 366/15
Rada města schválila Sport Clubu Klatovy poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40 000 Kč
na výstavbu lezecké stěny a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadateli
příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 367/15
Rada města schválila Spolku Klatovanů v Praze poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3 000 Kč
na údržbu hrobu V.M. Krameria v Praze na Olšanských hřitovech a uložila kanceláři
místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadateli příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 368/15
Rada města projednala petici – nesouhlas se stávajícím provozem na střelnici na Výhořici
a uložila kanceláři starosty města odpovědět petentům ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 369/15
Rada města projednala petici – místní obslužná komunikace – MOK 5 a uložila kanceláři
starosty města odpovědět petentům ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 370/15
Rada města projednala petici – za urychlené řešení závadového stavu vyplývajícího
z ohrožování majetku fyzických osob záplavami a uložila kanceláři starosty města odpovědět
petentům ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 371/15
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Odboru výstavby a územního plánování MěÚ
Klatovy a rozhodla, že na funkci vedoucího OVÚP nebude vypsáno výběrové řízení.
Bod č. 372/15
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění schválila mimořádnou odměnu řediteli TSMK.
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Bod č. 373/15
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 16
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 2. 8. 2016
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. 374/16
1/ Rada města rozhodla o revokaci URM ze dne 12. 7. 2016 a souhlasí s realizací akce
a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Objekt zázemí kynologického klubu –
Klatovy, parc. č. 1927/4, 1927/21 a 1927/22“ v obecních pozemcích pp.č. 1927/16 (zelený pás)
a 4164/20 (smíšená stezka) v k. ú. Klatovy dle předložené situace s podmínkami hospodářského odboru
MěÚ ze dne 17. 5. 2016 a TSMK ze dne 13. 5. 2016.
2/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění a souhlasí
s provedením výkopových prací za účelem uložení kanalizační přípojky pro areál Českého
kynologického svazu, ZKO Klatovy 2 – 430 v tzv. chráněné komunikaci - pp.č. 4164/20 v k. ú. Klatovy
– smíšené stezky z asfaltového povrchu ve Štěpánovické ulici dle podmínek hospodářského odboru
MěÚ ze dne 17. 5. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 375/16
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM/37/2016/Vl ze dne 19. 7. 2016
uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Jindřich Lachout - MonTop na akci: „Rozvod SCZT
Wolkerova ulice, Klatovy“. Předmětem dodatku je změna seznamu subdodavatelů.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 376/16
1/ Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení
dopravních automobilů pro jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly, Točník“.
2/

Rada města uložila ORM a OVV předložit RM dne 23. 8. 2016 návrh na vyhlášení nové VZ na
dodávky „Pořízení dopravních automobilů pro jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly,
Točník“ s upravenými požadavky na kvalifikaci.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 377/16
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválila
text předloženého uzavřeného dodatku:
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ORM/37/2016/Vl mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Jindřichem Lachoutem – MonTop, zastoupen majitelem firmy
Jindřichem Lachoutem (zhotovitel).
Předmět dodatku: změna seznamu subdodavatelů.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
Ing. Martin Kříž
místostarosta
1

USNESENÍ č. 17
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 23. 8. 2016
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. 378/17
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 379/17
Rada města nedokončila hodnocení vedoucí odboru životního prostředí a uložila p. tajemníkovi
projednat s Ing. J. Michálkovou připomínky vznesené dle diskuse.
Zodpovídá: p. Ing. Jarošík
Bod č. 380/17
Rada města vzala na vědomí informaci o výsledku posouzení příčiny zaklesávání hladiny
rybníka v Mercandinových sadech a uložila vedoucí odboru životního prostředí pravidelně
sledovat stav vodní hladiny a pokačovat v měření.
Zodpovídá: pí Ing. J. Michálková
Bod č. 381/17
1/ Rada města rozhodla o uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
- služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zařízení ve vlastnictví firmy Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení
věcného břemene + DPH v platné výši pro akce:
a/ k. ú. Klatovy – 048-2015-P-KT-BD K Čínovu – 16 BJ-MET pp.č. 3179/90 ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění cca 9 bm zemního metalického kabelu (dle
současně platného ceníku za cca 1 800 Kč + DPH v platné výši)
b/ k. ú. Luby – 16010-034872 RVDSL1617_C_P_KLTV195_MET
pp.č. 834/4 ve vlastnictví města Klatovy pro umístění 2 ks rozvaděčů (dle současně
platného ceníku za 1 000 Kč + DPH v platné výši).
2/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
ve prospěch firmy RWE GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy v k. ú.
Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav NTL
plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Kounicova“ – v pp.č. 3534/1, 3527/2,
3516/7, 1410/5, 1410/6 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 549 bm plynovodu ve
stávající trase za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení
věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za
cca 41 175 Kč + DPH v platné výši).

3/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 3792/42 v k. ú.
Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN a pilíře pro akci „Klatovy, Machníkova
ul., p.č. 3792/1-kabel NN“ v rozsahu cca 3x2 bm zemního kabelu + 1 ks pilíře za
1

jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle
aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 1 700 Kč + DPH).
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 382/17
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. ORM/22/2015/Sl ze
dne 25. 5. 2015, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou SunnyMont, s.r.o. Hostomice na
akci: „Divadlo Klatovy – rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení vzduchotechniky v prostoru
divadelního klubu a občerstvení do 21. 9. 2016.
2/

Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 5 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 383/17
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/34/2016/Sl ze
dne 15. 7. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou HART – PIPE s.r.o. Praha na
akci: Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla do 10. 9. 2016.
2/

Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 384/17
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2016/Sl ze
dne 31. 5. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou ATELIER U5 s.r.o. Klatovy.
Předmětem dodatku je změna názvu díla na „Stavební úpravy objektu čp. 259/II Klatovy“
a prodloužení termínu pro dokončení DSP do 15. 10. 2016.
2/

Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.

3/

Rada města uložila starostovi města a ORM podat žádost o dotaci v rámci vyhlášené
30. výzvy IROP „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ na realizaci
akce dle projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu čp. 259/II Klatovy“. Název
projektu zaměřeného na odlehčovací sociální služby bude dále upřesněn a RM podána
informace.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 385/17
1/ Rada města rozhodla o přijetí dotace z IROP na akci „Technika pro IZS – dopravní
automobil pro JSDH Klatovy a Luby“.
2/

Rada města schválila rozhodnutí o registraci akce včetně podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace v předloženém znění.

3/

Rada města doporučila ZM schválit pořízení nových dopravních automobilů pro jednotky
SDH Klatovy a SDH Luby a schválit financování akce „Technika pro IZS – dopravní
automobil pro JSDH Klatovy a Luby“ z rozpočtu města ve výši cca 3 509 821 Kč,
s podílem dotace (90 %) ve výši cca 3 158 838,90 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 386/17
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
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“ formou písemné výzvy zájemcům
k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejněním na úřední desce, internetových
stránkách a profilu zadavatele.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
František Kocfelda

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 9. 2016 od 10:00 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, 1. patro, čp. 62.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Peter Pošefka
Jindřich Štraser
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 9. 2016 od 14:00 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 4. 10. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

7/

Rada města rozhodla o přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu
EFEKT 2016 na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“.

8/

Rada města doporučila ZM schválit financování akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Klatovech“ nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu města ve výši cca 1 576 193 Kč za
předpokladu, že na realizaci bude poskytnuta dotace z programu EFEKT 2016 ve výši min.
1 279 542 Kč.
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Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 387/17
1/ Rada města rozhodla o ukončení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Krematorium Klatovy – rekonstrukce plynové kotelny“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče K&K TECHNOLOGY a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy,
IČ: 648 33 186.
Rada města uložila řediteli TSMK ukončit zadávací řízení a uzavřít s vybranou firmou
Smlouvu o dílo za cenu 1 147 468 Kč bez DPH, 1 388 436,28 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. P. Pošefka
Bod č. 388/17
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Pořízení dopravních automobilů pro
jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly, Točník“ formou otevřeného řízení + zveřejněním
na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/

2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 9. 2016 od 10:15 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti č. 9, 1. patro, čp. 62.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Rostislav Klemsa
Ing. Milan Jarošík
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 9. 2016 od 14:15 hodin jejího
zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
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6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 4. 10. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 389/17
1/ Rada města vzala na vědomí informaci o základních parametrech výběrového řízení na
poskytnutí překlenovacího úvěru pro město Klatovy formou elektronické aukce.
Rada města doporučila ZM schválit záměr a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
překlenovacího úvěru pro město Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 390/17
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. HO-INV/01/2016 ze
dne 27. 5. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy, Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, p.o. a firmou Vodohospodářské stavby, společnost s ručním omezením na akci:
„Točník – chodník u silnice III/11766 – II. etapa“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu zajištění přeložky plynovodního
potrubí uloženého v trase nové kanalizace.
2/

2/

Rada města uložila HO zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda

Bod č. 391/17
Rada města schválila změnu dopravního značení dle návrhu HO spočívající ve výměně
dodatkové tabulky E 5 (celková hmotnost 7,5 t) namísto stávající E 5 (celková hmotnost 6 t).
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 392/17
Rada města projednala výsledky z Fóra Zdravého města a následné ankety včetně
rozpracovaných jednotlivých témat pro konkrétní řešitele.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 393/17
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 29. 6. 2016.
Bod č. 394/17
1/ Rada města schválila ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 převod částky 287 549 Kč z rezervního
fondu.
2/ Rada města souhlasila se snížením provozního příspěvku ve výši 240 751,50 Kč do fondu
investic rozpočtu města
3/ Rada města souhlasila s čerpáním z fondu investic ve výši 673 853,50 Kč na rekonstrukci
kotelny v objektu čp. 194 Klatovy I.
Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk
Bod č. 395/17
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské police za měsíc červenec 2016.
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Bod č. 396/17
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila text předloženého uzavřeného dodatku:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Bezděkov, zastoupenou starostou obce Josefem
Červeným (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 188.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Bolešiny, zastoupenou starostou obce Ing. Josefem
Sommerem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 189.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Dlažov, zastoupenou starostou obce Radkem
Tomanem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 190.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Dolany, zastoupenou starostou obce
Ing. Václavem Zemanem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 191.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Klenová, zastoupenou starostkou obce Andreou
Baierovou (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 192.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Myslovice, zastoupenou starostou obce Věrou
Dvořákovou (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 193.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Ostřetice, zastoupenou starostou obce Václavem
Měsíčkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 194.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Vrhaveč, zastoupenou starostou obce Rostislavem
Doležalem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 195.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a městem Měčín, zastoupené starostou města Stanislavem
Skalou (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 196.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a městem Plánice, zastoupené starostou města Zdeňkem
Pavlíčkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 197.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a městem Janovice nad Úhlavou, zastoupené starostou
města Mgr. Michalem Linhartem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 198.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a městem Švihov, zastoupené starostou města
PaedDr. Václavem Petrusem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 199.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a městysem Čachrov, zastoupený starostkou Janou
Kocurovou (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence – poř. č. 200.
Smlouva o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, jednající prostřednictvím Technické ústředny dopravní cesty,
zastoupenou Ing. Jiřím Suchánkem.
Předmět smlouvy: překládka podzemního vedení komunikační sítě – poř. č. 201.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednavatel) a skupinou PEPETO, zastoupené Klárou
Kolorosovou.
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na akci Dny evropského dědictví – poř. č. 202.
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem a fi EUROPROGRESS, zastoupenou Ing. Miroslavem Hartmanem.
Předmět smlouvy: zhotovení mapy města – poř. č. 203.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
(pronajimatel) a Místní akční skupinou Pošumaví (nájemce).
Předmět smlouvy: prostory v čp. 174, Klatovy I – poř. č. 204.
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
(pronajimatel) a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, zastoupeným ředitelkou Bc. Alenou
Kleinerovou (nájemce).
Předmět smlouvy: prostory v čp. 208, Klatovy I – poř. č. 205.
Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 464/2001 mezi městem Klatovy,
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zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a Základní školou, Plánická
ul. zastoupenou ředitelem Mgr. Karlem Denkem (nájemce).
Předmět smlouvy: rozšíření užívaných prostor – poř. č. 206.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 463/2001 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem a Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.
zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a Základní uměleckou školou
Josefa Kličky, Klatovy, zastoupenou ředitelem Josefem Gabrielem (nájemce).
Předmět smlouvy: rozšíření užívaných prostor - – poř. č. 207.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Klatovy zastoupené starostou města
Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Českým rybářským svazem, z.s. místní organizace
Klatovy zastoupené předsedou Janem Koppem a jednatelem Ing. Jiřím Hofmanem (nájemce).
Změna: čl. V. odstavec 3 a 4 – poř. č. 208.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 1), Správou a údržbou silnic PK, p.o. zastoupenou
generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (objednatel č. 2) a Vodohospodářskými stavbami,
s.r.o. zastoupené ředitelem Ivo Tomanem (zhotovitel).
Změna: čl. IV bod 4.3. smlouvy o dílo - – poř. č. 209.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a HART – PIPE s.r.o. zastoupena jednatelem
společnosti Petrem Petrovem a ředitelem Václavem Nalevajkem (zhotovitel).
Změna: bod 4.2. smlouvy o dílo – poř. č. 210.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva obdobného věcnému břemeni mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (oprávněný) a Lidl České republika
v.o.s. zastoupena jednateli Martinem Molnárem a Pavlem Stratilem (povinný).
Změna: bod č. 2, 6 smlouvy – poř. č. 211.
Smlouva o vybudování chodníčků mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (město) a a Lidl České republika v.o.s. zastoupena jednateli
Martinem Molnárem a Pavlem Stratilem (kupující).
Předmět smlouvy: vybudování chodníčků na pozemku města – poř. č. 212.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(prodávající) a Lidl České republika v.o.s. zastoupena jednateli Martinem Molnárem a Pavlem
Stratilem (kupující).
Předmět smlouvy: kanalizační řad dešťové kanalizace – poř. č. 213.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a ATELIER U5 s.r.o. Klatovy, zastoupena jednatelem
Ing. Ivanem Šillarem (zhotovitel).
Změna: bod 4., odst. 4.2. – poř. č. 214.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a SunnyMont, s.r.o. zastoupena Davidem Rejskem
(zhotovitel).
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Změna: bod 4.1. – poř. č. 215.
Smlouva o provedení stavebních úprav mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník) a Jaromírou Kratochvílovou (vlastník).
Předmět smlouvy: stavební úpravy v čp. 147, Klatovy I – poř. č. 216
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (účastník) a Ministerstvem pro místní rozvoj Praha
(poskytovatel).
Předmět: akce „Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby“ – poř. č.
217.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a RWE GasNet, s.r.o. a RWE
Distribuční služby, s.r.o. zastoupené Ing. Janem Bartekem a Milanem Onderem (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: akce “Reko MS Klatovy – Kounicova číslo stavby 770007398“ – poř. č.
218.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupena jednatelem Pavlem Hendrichem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, Machníkova ul. p.č. 3792/1 – kabel NN“ – poř. č. 219.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
zastoupena společnosti ARANEA NETWORK a.s. zastoupení JUDr. Petruší Srpovou
(oprávněný).
Předmět smlouvy: zemní metalický kabel k.ú. Klatovy – poř. č. 220.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
zastoupena společnosti ARANEA NETWORK a.s. zastoupení JUDr. Petruší Srpovou
(oprávněný).
Předmět smlouvy: dva rozvaděče k.ú. Luby – poř. č. 221.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a
Klatovskou teplárnou a.s. zastoupenou ředitelem společnosti Milanem Sekyrkou (budoucí
oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Atrium Park Hůrka Klatovy – uložení horkovodní přípojky pro objekt
C“ – poř. č. 222.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RWE GasNet, s.r.o., a RWE Distribuční služby, s.r.o.,
zastoupena Marií Rysovou a Ing. Janem Bartekem (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „REKO MS Klatovy – Štorchova, číslo stavby: 7700071395“ – poř. č.
223.
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Bod č. 397/17
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
22. 8. 2016 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry:
k bodu 1/ mimořádné dotace:
1/ Radomír Bubeník, žádost o dotaci na nákup motocyklu – rada města poskytnutí dotace
neschválila.
2/ LENOX z.s., žádost o dotaci na ples handicapovaných – rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 20 000 Kč.
3/ Česká basketbalová federace, žádost o dotaci na republikovou soutěž škol a klubů
v basketbalu – rada města požaduje doplnění informací.
4/ TJ SOKOL Klatovy – oddíl šachu, žádost o dotaci na MČR mládeže v rapid šachu – rada
města požaduje předložit celkový rozpočet nákladů, vč. finančních prostředků získaných
od jiných sponzorů.
5/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na dopravu závodníků – rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 18 740 Kč.
6/ Pavel Matějčík, žádost o dotaci na organizování běhu klatovskou kolonádou – rada města
požaduje doložit: rozpočet celkových nákladů, popis trasy s odsouhlasením TSMK
a schválení použití loga města.
7/ SK Volejbal Klatovy, žádost o dotaci na cestovní náklady družstev juniorek v 1. lize, rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 34 000 Kč s tím, že na 1 auto bude účtovaná
spotřeba 4 Kč/km.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a uzavřít s nimi
příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 398/17
Rada města schválila Hasičskému záchrannému sboru PK Územní odbor Klatovy užití znaku
města Klatovy na „Kartu stanice“.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 399/17
Rada města se seznámila s dopisem petičního výboru - střelnice Výhořice – Luby.
Bod č. 400/17
Rada města schválila TSMK použití investičního fondu na rekonstrukci chodníku ve „staré
části“ hřbitova Sv. Jakuba v max. výši 550 tis. Kč bez DPH.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 401/17
Rada města schválila rekonstrukci chodníků po přívalových deštích v červenci r. 2016 v „nové
části hřbitova Sv. Jakuba v max. výši 600 tis. Kč z rozpočtu hospodářského odboru.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 402/17
Rada města neschválila Diakonii ČCE – Středisko Praha poskytnutí finančního příspěvku na
poskytování sociální služby raná péče.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
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Bod č. 403/17
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 18
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 6. 9. 2016
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. 404/18
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 405/18
1/ Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. schválila rozbor
činnosti a hospodaření společnosti za I. pololetí 2016.
2/ Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Klatov, s.r.o. vzala na vědomí
zápis z jednání dozorčí rady společnosti.
Zodpovídá: p. Ing. R. Koldinský
Bod č. 406/18
1/ Rada města jako valná hromada společnosti Správa nemovistostí Klatovy, s.r.o. schválila
rozbor činnosti a hospodaření společnosti za I. pololetí 2016.
2/ Rada města jako valná hromada společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o. vzala na
vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 407/18
1/ Rada města schválila společnosti Odpadové hospodářství, s.r.o. rozbor činnosti a
hospodaření za I. pololetí 2016.
2/ Rada města vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Odpadové
hospodářství, s.r.o.
Bod č. 408/18
1/ Rada města projednala nabídku společnosti EKO-KOM, a.s. na spolupráci v oblasti
odpadového hospodářství a schválila záměr převodu správy sběrné síte separovaného
odpadu ze strany společnosti EKO-KOM a.s.
2/ Rada města uložila místostarostovi Ing. V. Chroustovi předložit smlouvu o spolupráci.
Zodpovídá: p. Ing. V. Chroust
Bod č. 409/18
Rada města schválila výjimku z Pravidel pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu pro
dodávku a montáž technologické certifikované váhy na vozidlo určené pro svoz směsného
komunálního odpadu a souhlasila se zadáním zakázky vybranému uchazeči Komunální
technika, s.r.o., IČ 26684055.
Zodpovídá: p. Ing. V. Král, Ph.D.
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Bod č. 410/18
1/ Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce, otevřené řízení „Skládka TKO Štěpánovice“.
Rada města uložila ORM připravit vyhlášení nového zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce na akci „Skládka TKO Štěpánovice“ a předložit jej dne
20. 9. 2016 RM ke schválení a vyhlášení.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 411/18
1/ Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených
organizací za 1. pololetí 2016 a uložila vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových
organizací tyto závěry plnit dle Přílohy č. 1.
2/ Rada města doporučila ZM schválit rozbory finančního hospodaření města
za 1. pololetí 2016.
Zodpovídá: vedoucí odborů
ředitelé přísp. org.
Bod č. 412/18
Rada města vzala na vědomí, že v rámci XLIX. kola výběrového řízení na poskytování
zápůjček z FRB na území města Klatov nebyla podána žádná žádost.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
2/

Bod č. 413/18
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila text předloženého uzavřeného dodatku:
Nájemní smlouva 11/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy
s.r.o., zastoupenou jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou (pronajimatel) a Ing. Pavlem Haisem
(nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem budovy bez čp. v Cibulkově ul., Klatovy – poř. č. 224.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Mochtín, zastoupenou starostaou obce p. Zdeňkem
Voráčkem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence poř. č. 225.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a obcí Obytce zastoupenou starostkou obce
JUDr. Zdeňkou Vlčkovou (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace na služby sociální prevence poř. č. 226.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupená členy představenstva Ing. Jiřím Kudrnáčem a Ing. Radimem
Černým (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce „Štěpánovice, KT, 755 – VN, TS, NN“ poř. č. 227.
Dohoda o partnerství na projektu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (Město) a Centrem pro komunitní práci západní Čechy Plzeň,
zastoupené ředitelem Mgr. Janem Martínkem (zpracovatel).
Předmět smlouvy: projekt „Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení
v Plzeňském kraji“ poř. č. 228.
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Bod č. 414/18
Rada města schválila p. Pavlu Matejčíkovi poskytnutí mimořádné dotace ve výši 5 000 Kč na
zajištění akce „Běh klatovskou kolonádou“ a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat
s žadatelem příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 415/18
Rada města schválila p. Pavlu Matejčíkovi užití loga města Klatov na propagační materiál při
pořádání akce „Běh klatovskou kolonádou“.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 416/18
Rada města neschválila České basketbalové federaci Praha poskytnutí mimořádné dotace
a uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 417/18
1/ Rada města se ztotožnila s doporučením hospodářského odboru a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Rekonstrukce chodníků po přívalových deštích v nové části
hřbitova Sv. Jakuba“, kterou je nabídka firmy FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36, Mochtín,
IČ 02877155.
2/ Rada města uložila HO uzavřít s vybranou firmou objednávku na stavební práce za cenu
510 600 Kč bez DPH, 617 826 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 418/18
Rada města schválila závěry finanční komise a finančního výboru týkající se výsledků
hospodaření města Klatov za 1. pololetí 2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 419/18
1/ Rada města schválila podání žádosti o dotaci z dotační výzvy Ministerstva zemědělství ČR
na Výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na projekty:
a/ Výstavba kanalizace Klatovy – Točník vč. rozvodů a přípojek,
b/ Výstavba vodovodního přivaděče Klatovy – Točník vč. rozvodů a přípojek.
2/ Rada města uložila ORM zajistit ve spolupráci se ŠVAK a.s. podání žádosti v termínu do
16. 9. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 420/18
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 19
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 9. 2016
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. 421/19
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 422/19
1/ Rada města nedoporučila ZM podat nabídku města do výběrového řízení s následnou aukcí
na prodej nemovitostí pp. č. 44/2, 45/4, 43, 266 a stp. č 35 o celkové výměře 4 491 m2
v k. ú. Sobětice u Klatov do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/45, 128 00 Praha 2 s nabídkovou cenou
2 830 500 Kč, v termínu do 1. 11. 2016.
2/

Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemkových parcel č. 781 a 782/15 v k. ú.
Luby o celkové výměře 2 856 m2 od Marie Červenkové, ul. 5. května 436, 339 01 Klatovy
a Jaroslava Červenky, Měchurova 115, 339 01 Klatovy za cenu smluvní 250 Kč/m2, celkem
714 000 Kč.

3/

Rada města nedoporučila ZM schválit výkup pozemkových parcel č. 648/2, 650/3, 650/7,
650/15 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 9 426 m2 od Jany Bartoníčkové, nám. Míru 62, 339
01 Klatovy, Čestmíra Kocuma, Boženy Němcové 3659/10, 466 04 Mšeno nad Nisou,
Lubomíra Kocuma, Luby 200, 339 01 Klatovy, Milana Kocuma, Neznašovy 66, 339 01
Vrhaveč, Zdeňka Kocuma, Luby 28, 339 01 Klatovy, Zdeňky Vyšohlídové, Londýnská
99/20, 460 01 Liberec za cenu smluvní 150 Kč/m2, celkem 1 413 900 Kč.

4/

Rada města nedoporučila ZM schválit prodej pozemkových parcel č. 4025/10, 4026/9
a 4026/12 v k. ú. Klatovy o celkové výměře 2 284 m2 Tomáši Kosohorskému, Masarykova
244, 339 01 Klatovy za cenu dle znaleckého posudku 20 Kč/m2, celkem 45 680 Kč.

5/

Rada města doporučila ZM schválit prodej části pozemkové parcely č. 786/1 v k. ú.
Habartice u Obytců o výměře cca 31 m2 Bc. Markétě Šantorové, Habartice 36, 339 01
Klatovy, Jakubu Šantorovi, Habartice 36, 339 01 Klatovy, Ondřeji Zelenkovi, Habartice 36,
339 01 Klatovy za cenu dle znaleckého posudku 140 Kč/m2, celkem cca 4 340 Kč.

6/

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu vyhotovení PD na dopravní obslužnost
a parcelaci pozemků v PZ Čertovka.

7/

Rada města rozhodla o převzetí stavebních objektů vybudovaných v rámci přeložky I/27obchvatu Klatov od ŘSD Plzeň do majetku města takto:
SO 108 Přeložka místní komunikace Luby – Sobětice
SO 109 Úprava místní komunikace k žel. stanici Luby
SO 120 Úprava cyklostezky v km 6,033
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SO 121
SO 122
SO 123
SO 124
SO 125
SO 128
SO 130
SO 133
SO 134
SO 135
SO 302
SO 303
SO 304
SO 305
SO 307
SO 308
SO 309
SO 335
SO 339
SO 336
SO 341
SO 447
SO 802.3

Polní cesta v km 1,800 hlavní trasy
Přeložka polní cesty pod SO 202
Přeložka polní cesty v km 3,300 hlavní trasy
Polní cesta v km 4,900 hlavní trasy
Úprava cesty k Mírovce
Chodník a cyklostezka podél I/22 – Klatovy- Sobětice
Chodník od autobusové zastávky k Mírovce
Stezka pro pěší a cyklisty Čínov – Klatovy
Polní cesta v km 0,600 hlavní trasy
Polní cesta v km 6,800 hlavní trasy
Přeložka litinového vodov. řadu DN 250 v km 1,170
Přeložka kanalizace DN 400 v km 2,210
Přeložka vodovodního řadu PVC 110 v km 2,870
Přeložka vodovodu PP 110 v km 3,040
Přeložka gravit. řadu vodovodu PE 225 v km 3,735
Přeložka vodovodu PVC 160 v km 4,290
Přeložka vodovodu PVC 315 v km 4,510
Odvodnění SO 108 – MK Luby – Sobětice
Přeložka vodovodní přípojky u SO 109 (MK k žel. stanici Luby)
Odvodnění II/186 – zatrubnění příkopu pod cyklostezkou
Úprava kanalizace DN 300 v km 5,520
Přípojka objektu SO 304
Vegetační úpravy – město

8/

Rada města rozhodla o zřízení věcného břemene na umístění plynové přípojky pro ZŠ
Tolstého čp. 765/II. v obecních pozemcích pp. č. 1259/2 a 3516/6 v k. ú. Klatovy mezi
městem Klatovy jako povinným z věcného břemene a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem
jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou finanční úhradu v celkové výši 500
Kč + DPH.

9/

Rada města souhlasila s realizací propojení NTL plynovodu v ulicích Akátová a U Čedíku
v rámci akce: „Klatovy, ul. Akátová – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek“
a udělila výjimku z Pravidel RM č. 1/2011 v platném znění k zásahu do tzv. chráněné
komunikace“ v obecních pozemcích pp. č. 3204/113, 3204/121, 3204/120, 3228/14, 3682/4,
3682/3, 3204/59 v k. ú. Klatovy – komunikace a cyklostezky v ulici U Čedíku dle
podmínek hospodářského odboru MěÚ.

10/ Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM č. P1/2011 v platném znění
a souhlasila s uložením plynové přípojky a HUP v obecní chráněné komunikaci
pp. č. 3209/24 v k. ú. Klatovy dle přiložené situace s podmínkami hospodářského odboru ze
dne 12. 9. 2016.
11/ Rada města postupuje ZM bez doporučení směnu pozemku pp.č. 968/5 o výměře 140 m2
v k.ú. Bezděkov u Klatov ve vlastnictví města Klatov za pp.č. 809/9 o výměře 40 m2 v k.ú.
Luby ve vlastnictví Radka Müllera, Dragounská 300, 339 01 Klatovy, bez finančního
vyrovnání.
12/ a/ Rada města doporučila ZM schválit záměr prodeje pozemků č. 4178, 4179, 4180, 4181,
4182, 4183 a 4184 v k. ů. Klatovy o celkové výměře 41 024 m2 v průmyslové zóně Pod
Borem Klatovy za cenu 350 Kč/m2, celkem za 14 358 400 Kč + DPH v platné výši firmě
2

Accolade CZ XXI, s.r.o., zastoupené Mgr. Milanem Kratinou, jednatelem. Úkon bude
zajištěn Smlouvou o budoucí smlouvě kupní na dobu určitou 2 roky s podmínkou úhrady
zálohy ve výši 820 480 Kč + DPH v platné výši, splatné z 1/3 před podpisem této
smlouvy, z 1/3 po vydání kladné EIA a z 1/3 po vydání územního rozhodnutí.
Podmínkou schválení záměru je využití pozemku pro výrobní účely. Město Klatovy si
vyhrazuje právo schválit budoucího nájemce.
b/ Rada města doporučila ZM schválit záměr prodeje pozemků č. 2601/1 – část a 2601/2 –
část v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 46 500 m2 v průmyslové zóně Chaloupky
Klatovy za cenu 320 Kč/m2, celkem za 14 880 000 Kč + DPH v platné výši firmě
Accolade CZ XXII, s.r.o., zastoupené Mgr. Milanem Kratinou, jednatelem. Úkon bude
zajištěn Smlouvou o budoucí smlouvě kupní na dobu určitou 2 roky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 423/19
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce podle zákona č.137/2006 Sb. na projekt „Skládka TKO Štěpánovice“ formou
otevřeného řízení + zveřejněním na úřední desce města Klatov, na internetových stránkách
města 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 zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Jiří Tománek
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 19. 10. 2016 v 10:00 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti č. 9, budova radnice čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Mgr. Rudolf Salvetr
Jiří Tománek
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Ing. Radek Kudláček
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 26. 10. 2016 v 10:00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29.
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6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 1. 11. 2016 zprávu hodnotící komise s návrhem
na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 424/19
Rada města rozhodla o přijetí dotace ve výši 72 000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „Klatovy
- Odstranění následků bleskové povodně“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 425/19
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. ORM/37/2016/Vl ze dne
19. 7. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Jindřich Lachout - MonTop na akci:
„ Rozvod SCZT Wolkerova ulice, Klatovy“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení díla do 14. 10. 2016.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 426/19
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 5. 9 . 2016.
Bod č. 427/19
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 428/19
1/ Rada města na základě doporučení finanční komise souhlasila s vratkou investičního
příspěvku v celkové výši 1 960 339 Kč Zimnímu stadionu, o.p.s.
Rada města doporučila ZM zařadit vratku investičního příspěvku Zimnímu stadionu, o.p.s.
v celkové výši 1 960 339 Kč do rozpočtu města – výdaje kapitola 14 – Řízené organizace
města.
Zodpovídá: Ing. H. Chalupová
Bod č. 429/19
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 19. 9. 2016.
2/

Bod č. 430/19
Rada města vzala na vědomí doplněnou informaci organizace POVED, s.r.o. o přípravě
nabídkových řízení směřujících k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
a případné možnosti zapojení provozu linek MHD do tohoto řízení a rozhodla, že město Klatovy
si samo vysoutěží dodávku služby provozování MHD v Klatovech s podmínkou, že linky MHD
budou zařazeny do systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP).
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 431/19
Rada města doporučila ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chlistov pro výkon
působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací podle zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 432/19
Rada města projednala administrativní upřesnění názvu funkce politického zástupce města
místostarosty Ing. Martina Kříže pro projekt Zdravé město a MA21 Klatovy a doporučila jej ZM
ke schválení.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
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Bod č. 433/19
Rada města schválila Římskokatolické farnosti Plánice poskytnutí finančního příspěvku ve výši
50 000 Kč z fondu dotací na opravu kostela sv. Václava v Kydlinech.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 434/19
Rada města vzala na vědomí zápis z komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ ze dne
12. 9. 2016.
Bod č. 435/19
Rada města projednala zápis č. 7/16 z jednání bytové komise ze dne 14. 9. 2016 a k jednotlivým
bodům přijala tyto závěry:
k bodu 1.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Šmeralova
346/IV, s p. Jiřím Podhoreckým na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy, Koldinova
325/II, s pí Evou Bejvančickou na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.3.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy, Plánická
836/IV, s p. Adamem Peškem a pí Evou Peškovou na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1.4.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Pražská
155/I, s pí Janou Raškovou na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.5.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy, Vrbova
53/IV, s pí Boženou Věchtíkovou na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.6.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, na adrese Klatovy,
Suvorovova 692/IV, s pí Hedvikou Cepkovou na dobu určitou 1 rok,
k bodu1.7.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy, Gorkého
800/II, s pí Petrou Tvrdou na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.8.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, nám. Míru
63/I, s p. Radkem Šporerem na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.9.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, nám. Míru
63/I, s pí Vladimírou Kalinovou na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.10. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy, Za
Beránkem 763/II, s pí Martinou Jankulárovou na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.11 schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám. Míru
63/II, s pí Romanou Růžičkovou na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.12. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III, s pí Petrou Nagovskou na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dlužného nájemného do 5.10.2016,
k bodu 1.13. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III, s p. Jaroslavem Krosčenem na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.14. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III, s pí Jaroslavou Gumanovou na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.15. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III, s pí Helenou Ferkovou na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.16. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Niederleho 272/III, s pí Lucií Nagovskou na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.17 schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Masarykova 293/II, s p. Zdeňkem Pavlíčkem na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.18. vzala na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
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Koldinova 326/II, s pí Monikou Havelkovou a p. Vojtěchem Havelkou,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, Koldinova 326/II s pí Květou Rybáčkovou, t. č. Zahradní 743/III,
Klatovy, na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.19. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
Vágnerová Dagmar – Klatovy, Plánická 693/IV,
Purkarová Jarmila – Klatovy, Koldinova 326/II,
Tesařová Andrea – Klatovy, Pražská 23/I,
k bodu 2.1.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích
jednotek v ubytovně Zahradní 743/III, Klatovy, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 26 – Krupa Vasil
- ubyt. jednotka č. 29 – Svobodová Denisa
- ubyt. jednotka č. 16 – Dumsová Hana
- ubyt. jednotka č. 1 – Babka Václav
- ubyt. jednotka č. 9 – Švaňhalová Gabriela
k bodu 2.2.
vzala na vědomí ukončení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 13 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III, s p. Josefem Krosčenem,
k bodu 2.3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 5 na adrese
Klatovy, Zahradní 743/III, s pí Jůlií Červeňákovou na dobu určitou 3 měsíců.,
k bodu 2.4.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 3 na adrese
Klatovy, Zahradní 743/III, s p. Karlem Kratochvílem na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 2.5. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8 na adrese
Klatovy, Zahradní 743/III, s pí Janou Kratejlovou na dobu určitou 3 měsíců pod
podmínkou uhrazení dlužné částky do 30. 9. 2016,
k bodu 3.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Plánická 3-4/I, 1. s pí Svobodovou Ivetou, bytem Niederleho 272/III, Klatovy,
na dobu určitou 1 rok,
k bodu 3.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Václavská 122/I, 1. s pí Pelcovou Michaelou, bytem Předslav 80, na dobu určitou
1 rok,
k bodu 3.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Hálkova 132/V, s pí Hilscher Pavlou, bytem Plánická 793/IV, Klatovy, na
dobu určitou 1 rok,
k bodu 3.4.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, 1+1 s příslušenstvím, Klatovy,
Divadelní 148/I, s pí Podskočovou Hanou, bytem Měchurova 115/V, Klatovy na
dobu určitou 1 rok,
k bodu 3.5.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, 1+1 se společnou koupelnou,
Klatovy, Niederleho 272/III, s pí Ráczovou Márií, bytem Masarykova 340,
Klatovy na dobu určitou 1 rok,
k bodu 4.1.
vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 13, kat. A, 1+3
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická 125/V,
schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, kat. A, 1+3 s příslušenstvím, na
adrese Klatovy, Plánická 125/V, s Ing. Václavem Pacholíkem, trvale bytem
Klatovy, Bezručova 820/III, s platností od 1. 7. 2016 na dobu určitou 1 rok
s automatickou prolongací při splnění podmínek nájemní smlouvy,
k bodu 4.2.
vzala na vědomí převod družstevního podílu k bytu č. 17, kat. A, 3+kk
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Plánická 793/IV.
vzala na vědomí trvání nájemního vztahu k bytu č. 17, kat. A, 3+kk
s příslušenstvím na adrese Klatovy, Plánická 793/IV s p. Jiřím Navrátilem,
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k bodu 5.1.

souhlasí s přistoupením paní Ley Berkové ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 na
adrese Klatovy, Jiráskova 783/II uzavřené s paní Zdenkou Berkovovou,

k bodu 6.1.

schválila podnájem bytu č. 29 na adrese Klatovy, Plánická 125/V pro
pí Marii Winterovou na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2017,
schválila podnájem bytu č. 40 na adrese Klatovy, Plánická 125/V pro pí Hanu
Tomanovou na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017,
schválila podnájem bytu č. 48 na adrese Klatovy, Plánická 125/V pro pí Helenu
Dlouhou na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017,
vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 1 na adrese Klatovy, Plánická 3/I na sl.
Michaelu Pakostovou,
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu paní Janě Biačiové, byt č. 17, na
adrese Klatovy, U Retexu 523/III,
zamítla žádost paní Ludmily Ferkové o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4,
Palackého 125/II, Klatovy a trvá na vyklizení bytu,
zamítla žádost paní Zuzany Červeňákové na uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 3 na adrese Klatovy, Palackého 125/II,
schválila prominutí úroku z prodlení plynoucí pí Zdeňce Hruškové z dlužného
poplatku za ubytování Zahradní 743/III, Klatovy ve výši 2.801,- Kč,
zamítla žádost paní Lenky Sáry Sax o ubytování pana Josefa Dumse v ubytovací
jednotce č. 17, Zahradní 743/III, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

k bodu 6.2.
k bodu 6.3.
k bodu 7.1.
k bodu 8.1.
k bodu 9.1.
k bodu 9.2.
k bodu 9.3.
k bodu 9.4.

Bod č. 436/19
Rada města nedoporučila ZM schválit výjimku ze Zásad prodeje bytového fondu nájemcům bytů
v domě č. p. 692/IV, Suvorovova ul., Klatovy:
a/ Šárce Škodové – neuplatnění podmínky minimální doby trvání nájemního vztahu
b/ manž. Petře a Martinu Lobodášovým – prodej byt. jednotky č. 8 za cenu 80 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 437/19
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2016.

Bod č. 438/19
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila text předloženého uzavřeného dodatku:
Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 124N08/03 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Státním pozemkovým úřadem Praha, zastoupený
Ing. Jiřím Papežem (pronajímatel).
Změna: předmět nájmu a výše ročního nájemného – poř. č. 229.
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 124N08/03 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Státním pozemkovým úřadem Praha, zastoupeným
Ing. Jiřím Papežem (pronajímatel).
Předmět dohody: pozemky - Tajanov u Tupadel – poř. č. 230.
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha, zastoupenou
Alžbětou Myslbekovou (oprávněný) a Správou a údržbou silnic PK, p.o., zastoupenou
generálním ředitelem Bc. Pavlem Panuškou (stavebník vynucené překládky).
Předmět smlouvy: zřízení, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení –
poř. č. 231.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (žadatel)
a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená Ing. Zdeňkem Burešem (provozovatel).
Předmět smlouvy: odběr elektřiny – Klatovy, Pod Vrškem 259 – poř. č. 232.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. ORM/37/2016/Vl mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Jindřichem Lachoutem – MonTop Chotoviny –
Červené Záhoří (zhotovitel).
Změna smlouvy: bod 4.2. – poř.č. 233.
Smlouva o bezúplatném převodu společného zařízení mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nabyvatel) a Státním pozemkovým úřadem, pobočka
Klatovy, zastoupeným Ing. Zdeňkem Weberem (převádějící).
Předmět smlouvy: polní cesta HPC 8-SO 7 v k.ú. Luby – poř. č. 234.
Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí oprávnění umělecký výkon užít mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a obchodní
společností Celebrity Management s.r.o., zastoupena Janisem Sidovským (partner).
Předmět smlouvy: vystoupení Pavla Vítka, zpívání českých koled s Českým rozhlasem –
poř. č. 235.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Jakubem Divišem, Klatovy (dodavatel).
Předmět smlouvy: zajištění produkce - diskotéka na plese města – poř.č. 236.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Michalem Kolářem, Klatovy (hudebník).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce na plese města – poř. č. 237.
Smlouva o provedení uměleckého výkonu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Mgr. Stanislavem Jurínkem, Plzeň (umělec a účinkující).
Předmět smlouvy: provedení uměleckého výkonu – poř. č. 238.
Obchodní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednavatel) a RADIOHOUSE s.r.o., zastoupena pí Michaelou Hřebíčkovou (dodavatel).
Předmět smlouvy: zajištění výroby reklamního spotu – Dny evropského kulturního dědictví poř. č. 239.
Obchodní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené místostarostou Ing. Martinem Křížem
(objednavatel) a RADIOHOUSE s.r.o., zastoupena pí Michaelou Hřebíčkovou (dodavatel).
Předmět smlouvy: zajištění plnění reklamního spotu – Dny evropského kulturního dědictví – poř.
č. 240.
Smlouva o centralizovaném zadávání mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetr a (odběratel) a Městskou knihovnou Klatovy, Lesy města Klatov, s.r.o.,
Městským ústavem sociálních služeb Klatovy, Mateřskou školou Klatovy, Studentská 601,
Odpadovým hospodářstvím Klatovy. s.r.o., Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., Technickými
službami města Klatov, Základní školou Klatovy, Čapkova ul. 126, Základní školou Klatovy,
Plánická ul. 194, Základní školou Klatovy, Tolstého 765, Masarykovo základní školou Klatovy,
tř. Národních mučedníků 185, Městským kulturním střediskem Klatovy (podřadný odběratel).
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Předmět smlouvy: poptávka po elektřině a plynu – poř. č. 241.
Smlouva o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (zájemce) a MM TRADER CZ, a.s. Kladno, zastoupená
předsedou představenstva Miroslavem Sochorem.
Předmět smlouvy: burzovní obchod – poř. č. 242.
Bod č. 439/19
Rada města uložila managementu společnosti Klatovská teplárna a.s. předložit do 30. 11. 2016
komplexní materiál strategie rozvoje společnosti ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: p. M. Sekyrka
Bod č. 440/19
Rada města schválila záměr pronájmu budovy čp. 1/IV nájemci Vlastivědnému muzeu
Dr. Hostaše v Klatovech na dobu určitou do 31. 12. 2026 se zápisem nájemního vztahu do
katastru nemovitostí. Nájemné bude činit 1 000 Kč/rok, jeho výše je odůvodněna veřejně
prospěšným účelem užívání budovy nájemcem.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 441/19
Rada města schválila Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech návrh obsahu
kronikářského zápisu za rok 2015.
Bod č. 442/19
Rada města projednala zápis z jednání komise pro výchovu vzdělávání a sport ze dne 19. 9. 2016
a k jednotlivým bodům přijala tyto závěry:
žádosti o mimořádné dotace:
1/ Sportovně střelecký klub Klatovy, žádost o dotaci na Pohár mládeže a na Podzimní cenu
velkorážních zbraní, rada města schválila poskytnutí dotace v celkové výši 4 000 Kč.
2/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů ve vodním slalomu, rada
města požaduje předložit počet závodů a rozepsané náklady na dopravu.
3/ Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, žádost o dotaci na pobyt francouzských studentů
v Klatovech, rada města poskytnutí dotace neschválila.
4/ SDH Dehtín žádost o dotaci na soutěže dr. mužů a žen, rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 10 000 Kč.
5/ SDH Štěpánovice, žádost o dotaci na uskutečnění oslav, rada města schválila poskytnutí
dotace ve výši 15 000 Kč.
6/ TJ Sokol Klatovy – oddíl šachu, žádost na MS ČR mládeže v rapid šachu 2016, rada města
schválila poskytnutí dotace na nájem ve výši 11 000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže informovat žadatele a sepsat s nimi
příslušné smlouvy.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 443/19
Rada města schválila program zastupitelstva města, konané dne 27. 9. 2016.
Bod č. 444/19
Rada města schválila použití výtěžku z Klatovského klášterního bazaru – 6. ročník na materiální
vybavení dílny pro klienty Diakonie ČCE středisko Západní Čechy, Stacionář Klatovy pro osoby
s postižením.
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Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž

Bod č. 445/19
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 20
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 4. 10. 2016
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. 446/20
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 447/20
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu rozpracovanosti akce „Přeložka silnice
I/27 – obchvatu Klatov“.
Bod č. 448/20
Rada města neschválila podání nabídky na výkup nemovitostí - stp. č. 1248 vč. objektu čp.
194/IV, stp. č. 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6008 vč. objektů na těchto pozemcích, pp. č.
3225/2, 3225/6, 3225/7, 3225/8, 3225/29 v k. ú. Klatovy do majetku města od ČR-Ministerstva
obrany, Tychonova 221/1, Praha – Hradčany za kupní cenu 5 490 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 449/20
1/ Rada města rozhodla o úhradě smluvní pokuty firmou STAFIN a.s. Plzeň od 23. 9. 2016 do
data podpisu dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 22. 9. 2008.
2/

Rada města rozhodla, že podmínkou pro uzavření kupní smlouvy na pozemek pod objektem
„F“ bylo uzavření Dodatku č. 4 včetně úhrady smluvní pokuty.

3/

Rada města rozhodla o posečkání s fakturací smluvní pokuty firmě STAFIN Klatovy s.r.o.
do 31. 12. 2016 s tím, že v této lhůtě bude předložen firmou nový návrh zkrácené konečné
lhůty výstavby vč. případné žádosti o prominutí smluvní pokuty.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 450/20
Rada města rozhodla o přijetí dotace ve výši 150 000 Kč od Plzeňského kraje na projekt „PPO
Klatovy – Luby - DÚR“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 451/20
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášené 33. výzvy OPŽP na akci
„Revitalizace zeleně – městský hřbitov v Klatovech“ a uložila ORM zajistit podání žádosti
v termínu do 17. 10. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 452/20
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367,
251 01 Říčany, IČ: 261 78 559 a uchazeče WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63
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Halenkovice, IČ: 293 05 934 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Pořízení dopravních automobilů
pro jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly, Točník“ z důvodu porušení požadavku
zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách. Rozhodnutí o vyloučení je nedílnou
součástí usnesení.
2/

a/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Pořízení dopravních
automobilů pro jednotky SDH – Štěpánovice, Tupadly, Točník“. Rada města se
ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o., Lipová 482,
339 01 Klatovy, IČ 275 67 591.

b/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 2 772 000 Kč bez DPH,
3 354 120 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 453/20
Rada města projednala zápis z komise pro nebytové prostory ze dne 26. 9. 2016 a k jednotlivým
bodům přijala tyto závěry:
1/ Rada města schválila pronájem nebytového prostoru – prodejna XXXXXXXX - pí
XXXXXX za účelem provozování prodejny se smíšeným zbožím.
2/ Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy s p. XXXXX na nebytový prostor XXXXX–
účel využívání krejčovství, na dobu určitou 3 měsíce s podmínkou úhrady celkového dluhu.
3/ Rada města neschválila snížení nájemného z nebytového prostoru XXXXX pí XXXXX.
4/ Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na garáž v ul. XXXX
s p. XXXXX ke
dni 31. 10. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková
Bod č. 454/20
Rada města schválila TSMK použití finančních prostředků na nákup vysokozdvižné montážní
plošiny v max. výši 3 mil. Kč bez DPH.
Zodpovídá: p. P. Pošefka
Bod č. 455/20
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Pojistná smlouva č. 5900072301 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (pojistník) a Pojišťovnou České spořitelny, a.s., zastoupenou ředitelkou úseku podpory
prodeje Ing. Irenou Rohlovou a hlavní specialistou Michaelou Jiránkovou (pojistitel).
Předmět smlouvy: úrazové pojištění – poř. č. 243.
Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s., zastoupenou Ing. Miro
Rathouským (pojišťovna).
Změna: bod 2.1.. 3.1., 3.2. – poř. č. 24
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Smlouva o firemním řešení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (smluvní partner) a T-Mobile Czech Republik a.s., zastoupena
Ing. Pavlem Lutovským (TMCZ).
Předmět smlouvy: stanovené podmínky za nichž bude poskytováno plnění – poř. č. 245.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí prodávající) a ASL – Servis s.r.o. Klatovy, zastoupená
jednatelem Ing. Milanem Šetkou (budoucí kupující).
Předmět smlouvy: p.p. č. 4189/1 v k.ú. Klatovy – poř. č. 246.
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (obtížený) a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Praha, zastoupenou společností ARANEA NETWORK a.s., zastoupenou JUDr. Petruší
Srpovou (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce TM BTA Klatovy KTJIR OK – poř. č. 247.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a RIO Media, a.s., zastoupená předsedou
představenstva Robertem H. Gardnerem a Danielem Zachem, místopředsedou
představenstva (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Klatovy, napojení RIO – Lorenc“ – poř. č. 248.
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 12692014 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem zastoupeným Ing. Václavem
Šteklem, členem Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství (poskytovatel).
Změna: čl. II. odst. 3 smlouvy – poř. č. 249.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Pošumavskou
odpadovou, s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Michaelem Skrbkem (nájemce).
Změna: čl. III, IV – poř. č. 250.
Smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(pořadatel) a Jiřím Hrdým, Rokycany (dodavatel).
Předmět smlouvy: ozvučení akce – ples města – poř. č. 251.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a skupinou Pilsen Queen tribute band, zastoupena
Radkem Vaníkem, Nepomuk (hudebník).
Předmět smlouvy: hudební produkce – ples města – poř. č. 252.
Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a Cimbálovou muzikou JÁNOŠ, zastoupenou
Bc. Petrem Zetekem (hudebník).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce - ples města – poř. č. 253.
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Smlouva o zajištění hudební produkce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pořadatel) a band managerem Jaroslavem Jandou, Klatovy
(hudebník).
Předmět smlouvy: zajištění hudební produkce skupiny Big band Klatovy - ples města –
poř. č. 254.
Smlouva o zajištění fotografických služeb mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Ráčkem, Klatovy (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zajištění fotokoutku Fotobox – ples města – poř. č. 255.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 2/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a MgA. Veronikou Černou, Havlíčkův Brod
(půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů – poř. č. 256.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 3/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Bc. Martinou Strouhalovou, Jablonec nad Nisou
(půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů – poř. č. 257.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 4/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a MgA. Karolínou Kopřivovou, Kamenický Šenov
(půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů – poř. č. 258.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 5/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Marií Olivovou, Železný Brod (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů – poř. č. 259.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 6/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Dagmarou Pánkovou, Kamenický Šenov (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů – poř. č. 260.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 7/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a PhDr. Jitkou Lněničkovou, Praha (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů – poř. č. 261.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 8/2016 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a MgA. Kateřinou Reichovou, Praha (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů – poř. č. 262.
Bod č. 456/20
Rada města neschválila poskytnutí mimořádné dotace p. Petru Zíkovi, Železná Ruda.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže žadatele písemně informovat.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
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Bod č. 457/20
Rada města schválila VÚ 4854 Klatovy užití znaku města Klatov. Znak města bude použit na
pamětní minci 142. praporu oprav.
Zodpovídá: p. J. Tománek
Bod č. 458/20
Rada města schválila Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa poskytnutí dotace ve
výši 3 000 Kč.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže sepsat s žadateli příslušnou smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 459/20
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 21
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 14. 10. 2016

Bod č. 460/21
Rada města jako příslušný orgán zadavatele rozhodla v souladu s ust. §111 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nevyhovět námitkám proti zadávacím podmínkám VZ
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“ podaným stěžovatelem, firmou ELTODOCITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, 142 00 Praha 4.
Rozhodnutí o námitkách je nedílnou součástí usnesení.
Zodpovídá: p. Ing. D. Pleskotová

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 22
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 18. 10. 2016
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. 461/22
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 462/22
1/ Rada města neschválila pronájem obecních pozemků - pp. č. 1140/12, 1133/1, 1160/3,
1160/1, 1160/19, 1140/14, 1140/20 v k. ú. Klatovy a pp.č. 1028/3, 1028/4 v k. ú.
Bezděkov Místní organizaci Českého rybářského svazu Klatovy.
2/

Rada města rozhodla o pronájmu částí pozemků pp.č. 1615/4 a 1615/6 v k. ú. Klatovy
o výměře 250 m2 od XXXXXX, XXXXXX, Klatovy II., na dobu neurčitou, za roční
nájemné 10 Kč/m2, tj. celkem 2 500 Kč.

3/

Rada města rozhodla o revokaci usnesení ze dne 12. 7. 2016 a souhlasila s realizací
akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na stavbu: „Klatovy, p.č. 1997/8 –
kNN“ v obecních pozemcích pp. č. 1997/2, 2006/30 a 3561/1 v k. ú. Klatovy dle
předložené situace s podmínkami hospodářského odboru MěÚ ze dne 28. 6. 2016
a 11. 10. 2016 a TSMK ze dne 21. 6. 2016.

4/

Rada města rozhodla, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši cca
4 100 Kč týkající se směnné smlouvy ze dne 27. 6. 2016 bude za XXXXXXX, Klatovy
XXX město Klatovy.

5/

Rada města udělila výjimku z Pravidel RM č. 1/2011 v platném znění k zásahu do tzv.
chráněné komunikace“ v obecním pozemku pp. č. 3682/3 v k. ú. Klatovy – ochranný
ostrůvek v ul. U Čedíku - souvislosti s realizací akce „Klatovy, Airweb, U Čedíku –
optický kabel“. Výkopové práce budou provedeny dle podmínek hospodářského
odboru MěÚ.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 463/22
1/ Rada města rozhodla u uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORM/34/2016/Sl ze
dne 15. 7. 2016 na akci „Rozvody SCZT Tyršova ulice, Klatovy“. Předmětem dodatku
je snížení sjednané ceny o 345 094,46 Kč bez DPH (méně práce).
2/

Rada města souhlasila s rozšířením jímky a osazením dalšího čerpadla v kotelně
objektu 354/IV Klatovy za cenu 59 889 Kč bez DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 464/22
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče ENERGIE DIRECT, s.r.o., Údolní 599/37,
602 00 Brno, IČ 29237980 a uchazeče Zbyněk Toman – Elmontop, Štěpánovice 42,
1

339 01 Klatovy, IČ 10348239 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky
na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“ z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek stanovených zadavatelem a v souladu s § 76, odst. 3 zákona. Rozhodnutí
o vyloučení je nedílnou součástí usnesení.
2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče INVESTTEL, s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČ 49193503.

3/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybranou firmou Kupní smlouvu za cenu 1 928 041 Kč bez DPH,
2 332 929,61 Kč vč. DPH po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 465/22
Rada města rozhodla v souladu s ust. § 111 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
nevyhovět námitkám proti výběru nejvhodnější nabídky podaných dne 17. 10. 2016
stěžovatelem, firmou PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad
Labem, IČ 28685521.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 466/22
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., k projektu „Projektová dokumentace na
akci: COH Klatovy – stavební úpravy objektu čp. 782/III“. Rada města se ztotožnila
s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče AREA group, s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, IČ 25203231.
2/

Rada města uložila starostovi ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem
a uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo za cenu 299 000 Kč bez DPH, 361 790 Kč
vč. DPH.

3/ Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce: „Projektová dokumentace na akci:
COH Klatovy – stavební úpravy objektu čp. 782/III“ do rozpočtu města pro rok 2016
s částkou 370 000 Kč.
4/ Rada města uložila ORM podat žádost o dotaci z 39. výzvy OPŽP na akci „COH
Klatovy – snížení energetické náročnosti administrativní budovy“ a uložila ORM
zajistit podání žádosti v termínu do 20. 12. 2016.
5/

Rada města uložila prověřit spolufinancování stavebních úprav objektu čp. 782,
Klatovy III z vlastních zdrojů společnosti OHK s.r.o.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. V. Chroust
p. Ing. J. Nejdl

2

Bod č. 467/22
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise konané dne 3. 10. 2016.
Bod č. 468/22
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a
RMPZ ze dne 10. 10. 2016 a zároveň uložila místostarostovi Ing. M. Křížovi a vedoucí
OŠKCR předložit jasné podklady k rozšíření MŠ s ohledem na podání žádosti o dotaci.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 469/22
Rada města schválila výstavbu dvou bytových domů na Plánickém předměstí s podmínkou,
že investor projedná občanskou vybavenost a dopravní obslužnost s architektkou města a
společně jej předloží do komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ před povolením
dostavby dalších 6 bytových domů.
Zodpovídá: pí Ing. arch. E. Kováříková
Bod č. 470/22
Rada města neschválila firmě Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
prodloužení termínu na dílčí akci MK + VO Akátová ulice.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 471/22
1/ Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/HO/2016-údržba
ze dne 6. 6. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Silnice Klatovy a.s. na akci
„Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2016-II“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu na dílčí akci MK Wolkerova z důvodu
prodlouženého termínu provedení akce „Rozvod SCZT, Wolkerova ulice, Klatovy“, na
kterou navazuje akce MK Wolkerova ulice.
2/

Rada města uložila HO zajistit uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění.

Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 472/22
Rada města projednala zápis č. 8/16 z jednání bytové komise ze dne 12. 10. 2016
a k jednotlivým bodům přijala tyto závěry:
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, na adrese Klatovy,
k bodu 1.1.
XXXXXX, s pí XXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, na adrese Klatovy, XXXXX
s pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Klatovy,
XXXXX, s pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.4.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
XXXXXX, s p. XXXXX a pí XXXXX na dobu určitou
1 rok,
k bodu 1.5.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16, na adrese Klatovy,
XXXXXX, s p. XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.6.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
XXXXXX, s pí XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.7.
vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 7, na adrese Klatovy, XXXXX,
jehož nájemcem je pan XXXXXX,
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k bodu 1.8.

vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 23, na adrese Klatovy, XXXXX,
jehož nájemcem je paní XXXXXX,

k bodu 1.9.

vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX – Klatovy, XXXXXX,
XXXXX – Klatovy, XXXXXX,
XXXXX – Klatovy, XXXXXX,
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 2 na adrese
Klatovy, XXXXX, s p. XXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 34,
XXXXXX, Klatovy, s pí XXXXX a p. XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 14,
XXXXX, Klatovy, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, 1+1 s příslušenstvím,
Klatovy, XXXXX, s pí XXXXX, bytem XXXX, Klatovy, na dobu určitou
1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, 1+1 s příslušenstvím,
společná koupelna s bytem č. 14, Klatovy, XXXXX, s p. XXXXX, bytem
XXXX Klatovy, na dobu určitou 1 rok.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 kat. A, 0+1 s příslušenstvím,
na adrese Klatovy, XXXX, s p. XXXXX, bytem
XXXX, Klatovy, na
dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy
o finančním vyrovnání
na částku 50.000 Kč,
schválila podnájem k bytu č. 6 na adrese Klatovy, XXXXX pro pí XXX a
její dceru XXXX na dobu určitou od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2017,
neschválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 13 na
adrese Klatovy, XXXXX, s p. XXXXXX,
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8 na adrese
Klatovy, XXXXX, s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíce.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

k bodu 2.1.
k bodu 3

k bodu 4.1.

k bodu 4.2.

k bodu 4.3.

k bodu 5.1.
k bodu 6.1.
adrese
k bodu 6.2.

Bod č. 473/22
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc září.
Bod č. 474/22
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy použití fondu reprodukce majetku ve výši
82 856 Kč na pořízení nového multifunkčního kopírovacího stroje „Konica Minolta bizhub
C258e set“ a sady tonerů.
Zodpovídá: pí Zdeňka Buršíková
Bod č. 475/22
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a Obcí Hnačov, zastoupenou starostou
obce Milanem Přerostem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: za poskytované služby sociální prevence – poř. č. 263.
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a Obcí Předslav, zastoupenou starostou
obce Bc. Miloslavem Kreuzerem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: za poskytované služby sociální prevence – poř. č. 264.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetr (příjemce dotace) a městem Železná Ruda, zastoupena
starostou města Ing. Michalem Šnebergrem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: za poskytované služby sociální prevence – poř. 265.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava povrchu komunikací v Klatovech 2016-II“ mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a
Silnicemi Klatovy, a.s. zastoupené Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva
(zhotovitel).
Změna: čl. IV bod 4.1. a 4.2. – poř. č. 266.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/34/2016/Sl mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a HART – PIPE s.r.o. Praha,
zastoupena jednatelem Petrem Petrovem (zhotovitel).
Změna: bod 5.1.1. a 5.1.2. – poř. č. 267.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 35222016 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným
hejtmanem Václavem Šlajsem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: dotace na pořízení automobilu JSDHO Štěpánovice – poř. č. 268.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 35242016 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným
hejtmanem Václavem Šlajsem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: dotace na pořízení automobilu JSDHO Tupadly – poř. č. 269.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 35232016 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce) a Plzeňským krajem, zastoupeným
hejtmanem Václavem Šlajsem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: dotace na pořízení automobilu JSDHO Točník – poř. č. 270.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
č. 4000204292 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (stavebník) a RWE GasNet, s.r.o. zastoupen společností RWE Distribuční
služby, s.r.o., zastoupena Zdeňkem Petrášem (vlastník PZ).
Předmět smlouvy: přeložka plynárenského zařízení, Pod Vrškem č.p. 259 Klatovy – poř. č.
271.
Bod č. 476/22
Rada města projednala žádost Sdružení rodičů Oktávy A,B při Gymnáziu Klatovy
o poskytnutí finančního příspěvku na pronájem KD Klatovy a tento příspěvek neschválila.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová

5

Bod č. 477/22
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

6

USNESENÍ č. 23
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 11. 2016
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. 478/23
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 479/23
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 198/8 o
výměře cca 25 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku sousedních nemovitostí XXXXXX,
XXXXXX, Klatovy III za kupní cenu dle znaleckého posudku obvyklou 1 000 Kč/m2,
tj. celkem cca 25 000 Kč.
2/

Rada města doporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku pp. č. 3561/13
o výměře cca 10 m2 v k. ú. Klatovy vlastníku sousední řadové garáže XXXXX,
XXXXX, Klatovy II, za cenu obvyklou 800 Kč/m2, tj. celkem cca 8 000 Kč.

3/

a/ Rada města nedoporučila ZM schválit prodej části obecního pozemku č. 235/1
o výměře cca 21 m2 v k. ú. Klatovy p.XXXXXXX, XXXXX, Klatovy III.
b/ Rada města uložila HO prověřit možnost parkovací plochy na obecním pozemku
č. 235/1 – ve vnitrobloku bytových domů na nábř. Kpt. Nálepky a s tím spojené
finanční náklady.

4/

a/ Rada města doporučila ZM zrušit UZM ze dne 19. 2. 2013 ve věci výkupu
nemovitostí – stp. č. 4924 vč. stavby čerpací stanice odpadních vod, pp. č. 1497/6
v k. ú. Klatovy a kanalizačních řadů do majetku města od společnosti České dráhy
a.s.
b/ V případě, že ZM revokuje UZM ze dne 19. 2. 2013 ve věci výkupu nemovitosti stp. č. 4924 vč. stavby čerpací stanice odpadních vod, RM doporučuje ZM
vybudovat výstavbu nové čerpací stanice odpadních vod v ul. Dr. Sedláka dle
návrhu ŠVAK a.s. Klatovy a ukládá ORM zahájit jednání o majetkoprávním
vypořádání stavbou dotčených pozemků.

5/

Rada města rozhodla o revokaci URM ze dne 21. 6. 2016 a ze dne 12. 7. 2016 ve věci
bezúplatného převodu nefunkčních plynovodů do majetku města od společnosti
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem a schválila výkup nefunkčních plynovodů:
a/ v Niederleho ulici v pp. č. 3450/1 v k. ú. Klatovy v délce cca 89 m za kupní cenu
100 Kč + DPH 21 %, tj. 121 Kč., vč. geodetického zaměření nefunkčního
plynovodu
b/ ve Školní ulici v pp. č. 525/2 a 530/4 v k. ú. Klatovy v délce cca 91 m za kupní cenu
100 Kč + DPH 21%, tj. 121 Kč., vč. geodetického zaměření nefunkčního
plynovodu.
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6/

a/ Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí
a stavebního povolení na stavbu: „Klatovy, Plánické předměstí 32 bj. – III. etapa“ na
obecních pozemcích pp. č. 3179/46, 3179/74, 3179/75, 3179/130 a 3179/143 v k. ú.
Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami hospodářského odboru ze dne
24. 10. 2016.
b/ Rada města doporučila ZM schválit dar části nemovitostí do majetku města:
- pp.č. 3179/96 v k. ú. Klatovy o výměře cca 530 m2 od podílových
spoluvlastníků XXXXX, Klatovy XXXX. a XXXXX, Klatovy XXX, popř.
právních nástupců,
- pp.č. 3179/128 a 3179/159 v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 2 350 m2
od Klatovské stavební kanceláře, s.r.o. Chodská 1032/27, Praha 2, popř.
právních nástupců,
- staveb veřejného charakteru vybudovaných v rámci akce: „Klatovy, Plánické
předměstí 32 bj. – III. etapa“ od Klatovské stavební kanceláře s.r.o.,
Chodská 1032/27, Praha 2, popř. právních nástupců:
- zpevněných ploch (komunikace, chodníky, parkovací stání, plochy pro
kontejnery a zahradní lavičky) v celkovém rozsahu cca 2 080 m2,
- veřejné zeleně vč. 5 ks stromů v rozsahu cca 1 176 m2,
- vodovodního řadu TLT DN 100 v délce cca 64 bm,
- vodovodního řadu TLT DN 80 v délce cca 60 bm,
- kanalizačního řadu UR2 DN 250 v délce cca 122 bm,
- kanalizačního řadu UR2 DN 300 v délce cca 29 bm,
- kanalizačního řadu UR2 DN 400 v délce cca 69 bm,
- veřejného osvětlení vč. 3 ks lamp v délce cca 134 bm.

7/

Rada města doporučila ZM schválit změnu priorit realizace zařízení z PSZ v KPÚ
v k. ú. Střeziměř tak, že cesta VPC2 bude mít prioritu č. 2.

8/

Rada města rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pp. č. 883/3 v k. ú.
Dehtín o výměře 63 m2 pro stavbu „Dehtín – vodovod a kanalizace“, na dobu určitou
po dobu realizace stavby do doby majetkoprávního vypořádání, za roční nájemné
20 Kč/m2/rok, tj. 1 260 Kč/rok od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město.

9/

Rada města rozhodla o výjimce z pravidel pro povolování výkopů a souhlasí
s uložením vedení plynové přípojky v obecním pozemku č. 811/45 v k. ú. Luby
s těmito podmínkami:
a/ povrch komunikace z betonové dlažby bude uveden do původního stavu dle pravidel
schválených Radou města, jedná se o chráněnou komunikaci
b/ za uložení sítě uhradí investor městu poplatek
c/ před vydáním územního rozhodnutí na uvedenou akci stavebník požádá HO MěÚ
o povolení k umístění sítě do silničních pozemků místních komunikací
d/ před zahájením výkopových prací v místní komunikaci stavebník požádá
v dostatečném časovém předstihu hospodářský odbor MěÚ o povolení ke
zvláštnímu užívání.

10/ Rada města rozhodla o udělení výjimky a souhlasí s provedením výkopových prací
v pozemku p. č. 811/45 v k. ú. Luby v souvislosti s uložením 2 ks plynových přípojek
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v termínu do 30. 11. 2016 dle pravidel pro povolování výkopů města Klatov za
vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po
výkopu.
11/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 3629/1
v k. ú. Klatovy ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního vedení NN a rozpojovací skříně pro akci
„Klatovy, zahrádky Harfa p.č. 2771, 2272“ v rozsahu cca 2 bm zemního vedení +1 ks
rozpojovací skříně za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o
zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné
době za 1 500 Kč + DPH).
12/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti ve
prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 3197/86 v k. ú. Klatovy ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování,
údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Klatovy, Hais, 5 RD, parc. č. 3197/71kNN“ v rozsahu 88 bm zemního vedení za jednorázovou úhradu 17 600 Kč + DPH
v platné výši.
13/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene-služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 243/9
v k. ú. Kvaslice ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav zemního vedení NN pro akci „Kvaslice, KT, Nejdl - kNN“
v rozsahu cca 3 bm zemního vedení za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši (v současné době za 1 000 Kč + DPH).
14/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch
firmy 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 pro
akci „ROZ Klatovy, Plánické předměstí 24 BJ, KSK“ – v pp.č. 3179/98, 3179/143,
3179/144 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu 53,93 bm plynovodu. RM rozhodla o
udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za zřízení věcného břemene a souhlasí
s cenou 500 Kč + DPH v platné výši za celou trasu.
15/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy GasNet, s.r.o. v pozemku ve vlastnictví města Klatovy
v k. ú. Sobětice u Klatov – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a
oprav STL plynovodu pro akci „Sobětice-stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22“
– přeložka plynovodu – v pp.č. 33/7 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 52 bm
plynovodu. RM rozhodla o udělení výjimky spočívající ve výši úhrady za zřízení
věcného břemene a souhlasí s cenou 500 Kč + DPH v platné výši za celou trasu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 480/23
1/ Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – POHL cz, a.s., Domažlická 168, 318 00
Plzeň, IČ 25606468 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Skládka TKO Štěpánovice“
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z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích podmínkách.
2/

Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče – AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00
Praha 5, IČ 44794843 z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení „Skládka TKO
Štěpánovice“ z důvodu porušení požadavku zadavatele stanoveného v zadávacích
podmínkách.

3/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb., otevřené řízení na akci „Skládka TKO
Štěpánovice“. Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče EUROVIA CS a.s.,
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924.

4/

Rada města uložila starostovi města a řediteli Odpadového hospodářství Klatovy, s.r.o.,
ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným způsobem a uzavřít s vybranou firmou
Smlouvu o dílo za cenu 23 412 629,24 Kč bez DPH, 28 329 281,38 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 481/23
Rada města doporučila ZM schválit návrh smluv o budoucích smlouvách kupních a plných
mocí, vztahujících se k prodeji pozemků v průmyslové zóně Pod Borem a na Chaloupkách
firmě Accolade s.r.o. v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 482/23
Rada města vzala na vědomí informaci o podaném Návrhu na přezkum úkonů zadavatele
v rámci VZ „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech, podaným na ÚOHS
stěžovatelem, firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka,
142 00 Praha 4 a ukládá právničce města a ORM zaslat v zákonem stanoveném termínu
ÚOHSu vyjádření města k podanému návrhu včetně dokumentace v zakázce.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 483/23
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na projekt Projektová dokumentace na akci:
„Stavební úpravy COH Klatovy“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky +
zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny.

3/

Rada města schválila text výzvy dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
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Ing. Petra Bouřilová

Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 11. 2016 od 10:00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Ing. Monika Stratilová
Ing. Michael Skrbek
Jiří Vítovec
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 11. 2016 od 15:00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 11. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 484/23
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na projekt „Aktualizace Generelu
odvodnění města Klatov“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny.

3/

Rada města schválila text výzvy dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 11. 2016 od 10:15 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62/I, 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
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Ing. Martin Kříž
Petr Fiala
Pavel Strolený
Ing. Jaromír Kalivoda
Mgr. Miroslav Karnet
Ing. Daniela Pleskotová
Mgr. Radka Šustrová
Pavel Vlček
Ing. Michal Vlček

Ing. Jiří Dio
Aleš Buriánek
MUDr. Roman Kollros
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Ing. Marie Smolařová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 11. 2016 od 15:15 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

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

Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 11. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 485/23
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.134/2016 Sb. na projekt
„ČOV Klatovy – Rekonstrukce metanizační nádrže MN III“ zveřejněním na úřední
desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.

7/

2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle nejnižší nabídkové ceny.

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
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 28. 11. 2016 od 10:00 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Ing. Jiří Kučera
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Ing. Michal Vlček
Ing. Marie Smolařová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 11. 2016 od 10:00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 6. 12. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 486/23
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
služby (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.134/2016 Sb. na projekt „DSP
+ DPS pro akci: Klatovy – retenční nádrže před ČOV“ odesláním výzvy k podání
nabídek + zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/

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

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Jiří Tománek
Ing. Daniela Pleskotová
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová
Bc. Pavla Hilscher
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 11. 2016 od 10:.30 hodin
jejího zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro.

5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Pavel Vlček
Ing. Jiří Kučera
Ing. Michal Vlček
Ing. Marie Smolařová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 11. 2016 od 15:30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

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

7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 11. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 487/23
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky podle zákona č.134/2016 Sb., na akci „Pořízení vysokozdvižné montážní
plošiny pro TSMK“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky a ke splnění
kvalifikace + zveřejnění na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH.

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 28. 11. 2016 od 10:15 hodin
jejího zasedání v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve
složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Peter Pošefka
Jindřich Štraser
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 30. 11. 2016 od 10:15 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 6. 12. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 488/23
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona č.134/2016 Sb., na projekt „Klatovy – Hůrka,
úprava rekreačního lesa – I. etapa“ formou písemné výzvy zájemcům k podání nabídky.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny
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bez DPH.
3/

Rada města schválila text Výzvy k podání nabídek dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 21. 11. 2016 od 10:45 hodin
jejího zasedání v budově radnice čp. 62, kancelář vedoucí odboru rozvoje města č. dv.
29, 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve
složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bcv. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Eva Slabá
Ing. Jiří Kučera
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 11. 2016 od 15:45 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 29. 11. 2016 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 489/23
1/ Rada města souhlasila se zadáním zpracování Studie proveditelnosti dle osnovy
28. výzvy IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. ve
výši max. 160 000 Kč bez DPH a pověřuje tímto úkolem vedoucího odboru vnitřních
věcí.
Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Studie proveditelnosti dle osnovy
28. výzvy IROP – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“
do rozpočtu města pro rok 2016 s částkou 195 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. R. Klemsa
Bod č. 490/23
1/ Rada města rozhodla o podání žádostí o dotaci z OPŽP k projektům:
a/ dovybavení sběrného dvora Klatovy,
b/ podzemní kontejnery a kontejnery Klatovy,
c/ kompostéry pro domácnosti a kontejnery na šatstvo Klatovy
2/
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a uložila ORM zajistit podání žádostí o dotaci do 30. 11. 2016.
Rada města vzala na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt
„Třídička odpadů v COH, Klatovy“ Pošumavskou odpadovou s. r. o.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
p. Ing. V. Král, Ph.D.
p. Ing. M. Skrbek
Bod č. 491/23
Rada města doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci z OPŽP:
a) Výstavba kanalizace Klatovy – Točník včetně rozvodů a přípojek, výzva č. 42,
b) Výstavba vodovodního přivaděče Klatovy – Točník včetně rozvodů a přípojek, výzva č. 43
a uložila ORM zajistit ve spolupráci se ŠVAK, a.s. podání žádostí v termínu do 19. 1. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
2/

Bod č. 492/23
1/ Rada města souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/17/2016/Sl
ze dne 30. 5. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou EUROVIA CS, a.s. Praha
na akci: „RPS - Klatovy, sídliště Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část“, týkající se
úhrady vícenákladů ve výši 603 829,48 Kč bez DPH, 730 633,67 Kč vč. DPH.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3/ Rada města doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu akce: „RPS - Klatovy, sídliště
Pod Hůrkou - ETAPA JEDNA - 1. část“ o částku 363 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 493/23
1/ Rada města rozhodla o přijetí dotace na projekt „Hřiště pro seniory, Klatovy,
Cibulkova ul.“ z dotačního programu Nadační fond zdravého životního stylu.
2/

Rada města uložila ORM zajistit osazení cvičících prvků v 11/2016 a uzavřít s firmou
Colmex. s. r. o. Praha smlouvu na dodávku a montáž prvků.

Rada města uložila ORM předložit zprávu, v jakém rozsahu vč. finančních prostředků
bude realizována 1. etapa pergoly.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Bc. A. Kleinerová
Bod č. 494/23
1/ Rada města vzala na vědomí informace o novém zákonu o veřejných zakázkách
č. 134/2006 Sb.

3/

2/

Rada města schválila Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Klatovy upravenou dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 495/23
1/ Rada města schválila změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových
organizací města pro rok 2016 následujícím způsobem:
a/ objem prostředků na platy pro rok 2016 dle výše uvedené tabulky,
b/ odpisové plány pro rok 2016 dle výše uvedené tabulky.
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Rada města schválila předložené úpravy plánů hospodaření příspěvkových organizací
města pro rok 2016.
3/ Rada města schválila úpravu plánu hospodaření hospodářské činnosti města
zajišťované Správou nemovitostí Klatovy, s.r.o. pro rok 2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 496/23
Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 497/23
Rada města doporučila ZM schválit akce do Programu regenerace MPZ pro rok 2017:
1/ objekt čp. 138/I, Krameriova ul. Klatovy – stavební úpravy střešního pláště a práce
související,
2/ objekt čp. 155/I, nám. Míru, Klatovy – oprava a nátěr oken a dveří,
3/ objekt čp. 139/I, Krameriova ul., Klatovy – oprava fasády,
4/ objekt čp. 59/I, Balbínova ul., Klatovy – oprava komínů II. etapa
5/ hradební zeď na p.č. 25/1, k.ú. Klatovy, u čp. 45/I, Vančurova ul., Klatovy – oprava
hradební zdi
6/ objekt čp. 7/I, Pavlíkova ul., Klatovy – obnova fasád a oprava portálu,
7/ objekt čp. 169/I, nám. Míru, Klatovy – oprava fasády.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
2/

Bod č. 498/23
1/ Rada města souhlasila se zněním návrhu řízení o posuzování žádostí na poskytování
zápůjček z fondu rozvoje bydlení – L. kolo.
2/ Rada města uložila HO vyvěsit řízení o posuzování žádostí na úřední desce a dále toto
zveřejnit v místním tisku.
3/ Rada města schválila výběrovou a pracovní komisi, garantem za přípravu materiálů,
shromáždění podkladů a svolání komise je p. F. Kocfelda a Ing. H. Chalupová.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 499/23
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 17. 10. 2016.
Bod č. 500/23
Rada města projednala zápis ze schůze komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne
24. 10. 2016 a k jednotlivým bodům přijala následující závěry.
K bodu 1/ dotace na pravidelnou činnost:
Rada města na základě Zásad o poskytování dotací v oblasti kultury a sportu požaduje od
spolků předložit soupisky družstev a doklad o zaplacení členských (oddílových) příspěvků.
K bodu 2/ mimořádné dotace:
1/ Klatovský okrašlovací spolek o.s. , žádost o dotaci na opravu piana – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 2 500 Kč.
2/ Vodní záchranná služba ČČK Klatovy, žádost o dotaci na účast závodnic na MS- rada
města požaduje doložit podrobně rozepsané náklady.
3/ Atletika Klatovy, žádost o dotaci na běžecký závod – rada města požaduje doložit
podrobně rozepsané náklady.
4/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na zakoupení lodě pro závodníka V.
Pohanku – rada města poskytnutí dotace neschválila.
5/ Kanoistický klub Klatovy, žádost o dotaci na pořádání závodů ve vodním slalomu – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč.
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Okresní hospodářská komora Klatovy, žádost o dotaci na pořádání Akademie řemesel 2016 –
rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč.
7/ Cyklosport Pitstop Klatovy, žádost o dotaci na dopravní náklady na závody – rada města
schválila poskytnutí dotace ve výši 19 670 Kč.
8/ TJ SOKOL Klatovy, žádost o dotaci na úhradu dopravy pro Šachklub Sokol Klatovy – rada
města schválila poskytnutí dotace ve výši 16 000 Kč.
Rada města uložila kanceláři p. místostarosty Ing. M. Kříže uzavřít s žadateli příslušné smlouvy.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
pí J. Koželuhová
Bod č. 501/23
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
19. 10. 2016.
6/

Bod č. 502/23
Rada města se seznámila se zprávou o potřebě navýšení kapacity MŠ Klatovy, Studentská
a uložila vedoucí OŠKCR ve spolupráci s místostarostou Ing. M. Křížem doplnit tuto
zprávu o informace ve smyslu diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 503/23
Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Zimní stadion Klatovy,
o.p.s. za rok 2015.
Bod č. 504/23
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Klatovy, zastoupené
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., zastoupené jednatelkou Ing. Jiřinou Adámkovou
(pronajimatel) a XXXXXX, Nebílovy XX (nájemce).
Předmět smlouvy: pronájem jednotky č. 5/22 v čp. 6/IV Klatovy – poř. č. 273.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí oprávněný) a Jackem Prosnerem,
Klatovy (budoucí povinný).
Předmět smlouvy: akce „Sobětice – prodloužení vodovodu“ – poř. č. 274 .
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/17/2016/Sl mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a EUROVIA CS, a.s. zastoupena
ředitelem závodu Plzeň Ing. Janem Muzikou.
Změna: č. 5.1. a 5.2. – poř. č. 275.
Nájemní smlouva č. 6548003716 o nájmu pozemku mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (nájemce) a Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace zastoupena Ing. Karlem Týrem, ředitele OJ Oblastní ředitelství Plzeň
(pronajimatel).
Předmět smlouvy: část pozemkové parcely č. 883/3 – poř. č. 276.
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (obdarovaný) a manželi XXXXXXX a XXXXX (dárci).
Předmět smlouvy: bezúplatné převedení pp.č. 969/8, 967/8 v k.ú. Klatovy – poř. č. 277.
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Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (obdarovaný) a AIRWEB, spol. s.r.o. zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem
Matějkou (dárce).
Předmět smlouvy: Akce „Klatovy, Airweb – 5. Května – optický kabel“- bezúplatný převod
2 ks mikrotrubiček v části trasy A a 3 ks mikrotrubiček v části trasy B – poř. č. 278.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.
zastoupenou ředitelem Ing. Filipem Uhlíkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zajistit zpracování analýzy pro žádost o finanční podporu projektu
„Nákup podzemních a velkoobjemových kontejnerů pro město Klatovy“ – poř. č. 279.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.
zastoupenou ředitelem Ing. Filipem Uhlíkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zajistit zpracování analýzy pro žádost o finanční podporu projektu
„Dovybavení sběrného dvora Klatovy“ – poř. č. 280.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.
zastoupenou ředitelem Ing. Filipem Uhlíkem (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zajistit zpracování analýzy pro žádost o finanční podporu projektu
„Nákup kompostérů a kontejnerů na textil pro město Klatovy“ – poř. č. 281.
Smlouva o zřízení Práva stavby mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník) a Aerotech Czech s.r.o. zastoupenou jednatelem
Ing. Janem Burešem (stavebník).
Předmět smlouvy: zřízení Práva stavby – poř. č. 282.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ORM/35/2016/Kč mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a HDT impex s.r.o. zastoupena Jaroslavem
Vébrem a Jaroslavem Hostašem (prodávající) – poř. č. 283.
Změna: bod č. 4.1., 4.2.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 47382016 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetr a Plzeňským krajem, zastoupeným hejtmanem
Václavem Šlajsem (poskytovatel).
Předmět smlouvy: poskytnutí účelové dotace – poř. č. 284.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (stavebník)
a GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o. zastoupena Zdeňkem Petrášem.
Předmět smlouvy: přeložka plynárenského zařízení v k.ú. Sobětice – poř. č. 285.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou JH projekt s.r.o.
zastoupenou jednatelem Ing. Jaroslavem Havlíkem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: Klatovy, zahrádky Harfa p.č. 2771, 2272 – č. IV-12-0011477/4 – poř. č.
286.
13

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena společností
Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: stavba č. IV-12-0011355/VB/001 – poř. č. 287.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena
Miroslavem Vítovcem (oprávněná).
Předmět stavby: stavba IV-12-0005493/2 Klatovy, Hais, 5 RD, parc. č. 3197/71-kann – poř.
č. 288.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a GasNet, s.r.o. zastoupen GridServices, s.r.o.,
zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Marií Šárovou, DiS. (oprávněný).
Předmět smlouvy: „ROZ Klatovy, Plánické předměstí 24 BJ, KSK, číslo stavby:
8800073112“ – poř. č. 289.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a GasNet, s.r.o. zastoupen GridServices, s.r.o.,
zastoupenou Ing. Petrem Vaníkem a Ivanou Puhlovskou (oprávněný).
Předmět smlouvy: „Klatovy, přípojka pro ZŠ Tolstého čp. 765/III“ – poř. č. 290.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy zastoupené starostou
města Mgr. Rudofem Salvetr (příjemce dotace) a obcí Číhaň, zastoupenou starostou
Ing. Josefem Srbem (poskytovatel obce).
Předmět smlouvy: účelová dotace související s poskytováním služeb sociální prevence –
poř. č. 291.
Bod č. 505/23
Rada města schválila předložený program zasedání ZM konané dne 8. 11. 2016.
Bod č. 506/23
Rada města odvolala z Komise pro kulturu a cestovní ruch p. Davida Kašpera na jeho
vlastní žádost z důvodu změny trvalého bydliště.
Bod č. 507/23
Rada města schválila ZŠ Klatovy, Tolstého 765 přijetí účelově určeného daru od WOMAN
FOR WOMAN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti.
Bod č. 508/23
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta
Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 24
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 11. 2016
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. 509/24
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 510/24
1/ Rada města neschválila pronájem části pp. č. 3587/1 v k.ú. Klatovy o výměře 10 m2 na
dobu neurčitou manželům XXXXXXXX, Plzeňská XXX, 339 01 Klatovy.
2/

Rada města rozhodla o pronájmu části pp. č. 71/1 v k. ú. Klatovy o výměře 6 m2 na
dobu neurčitou za roční nájemné 20 Kč/m2/rok + DPH v platné výši + inflace XXXXX,
Mezholezy XX, 345 06 Kdyně.

3/

Rada města souhlasila s uložením nové plynovodní přípojky pro objekty v areálu
nemocnice do pozemku ve svém vlastnictví – pp. č. 2093/3 v k. ú. Klatovy – ostatní
plocha/zeleň v Plzeňské ulici dle předložené situace.

4/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy
v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
NTL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Školní + 1“ – v pp. č. 3412/2,
3416, 510/1, 525/2, 530/2, 530/4, 533/1, 6578 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu
706 bm plynovodu ve stávající trase a cca 110 bm plynovodu v nové trase za
jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 63 950 Kč +
DPH v platné výši).

5/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy
v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
NTL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Niederleho“ – v pp.č. 3450/1,
6729 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 68 bm plynovodu ve stávající trase a
cca 144 bm plynovodu v nové trase za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH
v platné výši (v současné době za cca 19 500 Kč + DPH v platné výši).

6/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů
a souhlasila s provedením výkopových prací v tělese komunikace na pp. č. 2754/2 v k.
ú. Klatovy, v souvislosti s umístěním a napojením 2 ks uličních vpustí, v termínu do
15. 12. 2016, zároveň za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit
definitivní úpravě povrchu po výkopu.
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7/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů
a souhlasila s provedením výkopových prací v pp. č. 3912/10 a 3914/1 v k. ú. Klatovy
v souvislosti s umístěním a napojením odvodňovacího žlábku v termínu do
15. 12. 2016, zároveň za vhodných klimatických podmínek, které nebudou bránit
definitivní úpravě povrchu po výkopu.

8/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů
a souhlasila s provedením výkopových prací v pp. č. 3587/1 v k. ú. Klatovy
v souvislosti s umístěním plynovodní přípojky pro objekt autoslužeb na pp.č. 2448/56
v termínu do 30. 11. 2016, zároveň za vhodných klimatických podmínek, které
nebudou bránit definitivní úpravě povrchu po výkopu.

9/

Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel města pro povolování výkopů a
souhlasila s provedením výkopových prací v pp. č. 584/2 v k. ú. Klatovy v souvislosti
s provedením startovací jámy pro řízený protlak na opravu vodovodního řadu pro
Drůbežářské závody a.s. v termínu do 31. 12. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 511/24
Rada města schválila podání žádosti o dotaci z 37. výzvy IROP na projekt s názvem
„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 – 393/III, Klatovy“ a uložila ORM
zajistit podání žádosti v termínu do 30. 11. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 512/24
Rada města schválila přijetí dotace ve výši 2 259 971,72 Kč z OPŽP na projekt s názvem
„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 513/24
a/ Rada města schválila zpracování „Strategického plánu rozvoje města Klatov“ pro
období 2017 – 2020 a uložila ORM uzavřít s firmou KPMG Česká Republika s.r.o.
Smlouvu o dílo za cenu 285 000 Kč bez DPH.
b/ Rada města pověřila místostarostu města Ing. V. Chrousta ke koordinaci prací na
zpracování dokumentu.
Zodpovídá: pí Ing. Pleskotová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 514/24
Rada města vzala na vědomí zprávu o možnosti výstavby odstavné plochy na obecním
pozemku č. 235/1 – ve vnitrobloku bytových domů na nábř. Kpt. Nálepky a uložila HO
zařadit tuto akci do plánu údržby MK pro rok 2017.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 515/24
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise ze dne 7. 11. 2016.
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Bod č. 516/24
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání finanční komise ze dne 7. 11. 2016.
Bod č. 517/24
1/ Rada města jako valná hromada městem založených společností s ručením omezeným
schválila změnu mzdového katalogu s účinností od 1. 11. 2016 dle předložené tabulky.
2/ Rada města jako valná hromada městem založených společností s ručením omezeným
schválila změnu Smlouvy o výkonu funkce jednatele těchto společností z důvodu
valorizace měsíční odměny o 4%.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
p. Ing. V. Chroust
Bod č. 518/24
1/ Rada města vzala na vědomí zprávu o navýšení kapacity Mateřské školy Klatovy,
Studentská 601/IV.
2/ Rada města uložila ORM ve spolupráci s vedoucí OŠKCR prověřit dle diskuse veškeré
možnosti navýšení kapacity MŠ.
Termín: únor 2017
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 519/24
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro územní rozvoj, urbanismus a
RMPZ ze dne 14. 11. 2016.
Bod č. 520/24
Rada města vzala na vědomí svodku událostí Městské policie Klatovy za měsíc říjen 2016.
Bod č. 521/24
Rada města schválila Městskému ústavu sociálních služeb Klatovy přijetí darů pro zařízení:
1/ Domov pro seniory Újezdec
– finanční dar v hodnotě 25 000 Kč na kulturní a společenské akce klientů domova
pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec,
dárce: DEVĚTSIL JST s.r.o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČ 25216791.
2/ Domov pro seniory Klatovy
- finanční dar v hodnotě 5 000 Kč na kulturní a společenské akce klientů domova pro
seniory Klatovy,
Dárce: TOWER Net s.r.o., Kaznějovská 1311/60, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČ
29101760.
Zodpovídá: pí Bc. Alena Kleinerová
Bod č. 522/24
Rada města schválila Městské knihovně Klatovy podání žádosti o poskytnutí dotace na
výkon regionálních funkcí knihoven na rok 2017 z rozpočtu Plzeňského kraje do výše
700 000 Kč a zároveň schválila přijetí případné dotace na bankovní účet města
a vypořádáním této dotace.
Zodpovídá: pí Zdeňka Buršíková
Bod č. 523/24
Rada města v působnosti valné hromady vzala na vědomí zápis z jednání dozorčí rady Lesů
města Klatov, s.r.o. ze dne 9. 11. 2016.
3

Bod č. 524/24
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o spolupráci mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Ivanem Rősslerem, uměleckou agenturou s.r.o. (agentura).
Předmět smlouvy: vystoupení skupiny Kroky Michala Davida dne 15. 6. 2017 – poř.
č. 292.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupené
GridServices, s.r.o., zastoupena Zdeňkem Petrášem a Marií Šárovou (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: stavba „Sobětice-stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 – přeložka
STL plynovodu“ – poř. č. 293.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena
společností MONTPROJEKT, a.s., zastoupena Jindřiškou Vackovou (oprávněná).
Předmět smlouvy: akce Tupadly čp. 11, KT – kann – poř. č. 294.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupena
společností GridServices, s.r.o., zastoupena Ing. Janem Bartekem (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: akce „Reko MS Klatovy – Niederleho číslo stavby 7700072400“ – poř.
č. 295.
Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Českou poštou, s.p., zastoupeným
Ing. Radkem Spoustou (ČP).
Předmět smlouvy: zajištění svozu/rozvozu poštovních zásilek – poř. č. 296.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a KPMG Česká republika, s.r.o., zastoupena Doc. Ing. Zdeňkem
Tůmou, CSc. (zhotovitel).
Předmět smlouvy: zpracování Strategického plánu rozvoje území města Klatovy – poř. č.
297.
Kupní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující)
a AIRWEB, spol. s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Matějkou (prodávající).
Předmět smlouvy: koupě chráničky – poř. č. 298.
Bod č. 525/24
Rada města schválila Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 umístění
sídla spolku na adrese Plánická 194/I, 339 01 Klatovy.
Zodpovídá: p. Mgr. K. Denk
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Bod č. 526/24
Rada města schválila návrh odměn ředitelům ZŠ a uložila vedoucí OŠKCR zaslat na
jednotlivá zařízení sdělení o rozhodnutí RM.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová

Bod č. 527/24
Rada města neschválila Klatovské nemocnici, a.s. poskytnutí finančního příspěvku na
provoz zdravotně sociálních lůžek.
Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž
Bod č. 528/24
Rada města rozhodla, že dne 18. 11. 2016 a 2. 1. 2017 bude zajištěn provoz ve všech MŠ
a zároveň budou přesně určeny mateřské školy, které budou zajišťovat provoz o vánočních
prázdninách.
Termín: ihned
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 529/24
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 25
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 29. 11. 2016
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. 530/25
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 531/25
1/ Rada města schválila vyplacení dotací na pravidelnou činnost mládeže do 18 let dle
předloženého návrhu.
2/ Rada města doporučila ZM schválit předložený návrh dotací nad 50 tis. Kč.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 532/25
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej obecního pozemku pp. č. 949/2 o výměře
122 m2 v k. ú. Dehtín vlastníku sousedních nemovitostí XXXXXXX, Dehtín XX, 339
01 Klatovy za kupní cenu dle znaleckého posudku obvyklou 19,33 Kč/m2, tj. celkem
2 360 Kč.
Rada města schválila udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
– místní komunikace v ul. Pražská, Vídeňská a Plánická v Klatovech pro vozidla
obchodní firmy Prazdroj a.s. v souvislosti se zásobováním Restaurace Žíznivej Kozel
v ulici Pražská čp. 123 dle upřesňujících podmínek hospodářského odboru na dobu od
1. 12. 2016 do 31. 5. 2017 pro Pavla Chmelíka, Šmilovského 14, 339 01 Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 533/25
1/ Rada města doporučila ZM schválit aktualizaci projektu „Regenerace panelového
sídliště Pod Hůrkou, Klatovy“.

2/

2/ Rada města doporučila ZM schválit realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště
Pod Hůrkou – ETAPA JEDNA – 2. část“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši
cca 8,55 mil. Kč vč. DPH v roce 2017 za předpokladu, že na projekt bude poskytnuta
dotace z dotačního programu MMR - Regenerace panelových sídlišť pro rok 2017.
3/ Rada města uložila starostovi města a ORM zajistit podání žádosti o dotaci z dotačního
programu MMR – Regenerace panelových sídlišť v termínu do 30. 12. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 534/25
1/ Rada města odsouhlasila více a méně práce na akci „Mercandinovy sady – obnova
historického parku – II. etapa“.
2/ Rada města uložila ORM předložit RM po dokončení díla a jeho převzetí návrh na
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORM/32/2016/Kč ze dne 26. 7. 2016, uzavřené
mezi městem Klatovy a firmou ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o., týkající
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se ceny díla s ohledem na více a méně práce a s ohledem na sjednanou smluvní pokutu.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 535/25
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na
dodávky podle zákona č.134/2016 Sb., na akci „Rekonstrukce technologie chlazení na
zimním stadionu v Klatovech“ formou otevřeného řízení uveřejněním oznámení
o zakázce ve Věstníku VZ + zveřejnění na úřední desce, internetových stránkách
a profilu zadavatele.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH.

3/

Rada města schválila text Zadávací dokumentace a Kvalifikační dokumentace dle
přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 1. 2017 od 10:00 hodin jejího
zasedání v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve
složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Pavel Kaňák
Roman Němeček
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 11. 1. 2017 od 14:00 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 17. 1. 2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 536/25
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce (zjednodušené podlimitní řízení) podle zákona č.134/2016 Sb., na
projekt „Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa, část B“
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zveřejněním na úřední desce, internetových stránkách a profilu zadavatele + odesláním
výzvy účastníkům zadávacího řízení.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle nejnižší nabídkové ceny.

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 1. 2017 od 10:15 hodin jejího
zasedání v zasedací místnosti, č. dv. 9, čp. 62, 1. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Jiří Kučera
Eva Slabá
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 11. 1. 2017 od 14:15 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města jmenovala poradcem hodnotící komise Ing. Jakuba Chvojku s právem
účastnit se zasedání hodnotící komise s poradním hlasem.

7/

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

Rada města uložila ORM předložit RM dne 17. 1. 2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 537/25
1/ Rada města schválila přijetí účelové dotace ve výši 250 000 Kč od Plzeňského kraje
z programu „PSOV PK 2016 – Projekty obcí“ k projektu pod názvem „Víceúčelový
areál Věckovice – I. etapa“.

8/

2/

Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce mimo režim zákona na akci „Víceúčelový areál Věckovice – I. etapa“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – INVEST TEL,
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s.r.o., Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČ 49193503.
3/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
344 027,06 Kč bez DPH, 416 272,74 Kč vč. DPH.

4/

Rada města doporučila ZM schválit zařazení akce „Víceúčelový areál Věckovice –
I. etapa“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou 420 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 538/25
1/ Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Klatovy – Hůrka,
úprava rekreačního lesa – I. etapa“.
2/

Rada města rozhodla o podání nové žádosti o dotaci na projekt „Klatovy – Hůrka,
úprava rekreačního lesa – I. etapa“ a uložila ORM zajistit podání žádosti o dotaci
v dalším kole příjmů žádostí na jaře roku 2017 s aktuálním předpokládaným rozpočtem
akce.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 539/25
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Aktualizace Generelu odvodnění města Klatov“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – DHI a.s., Na
Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
1 495 398 Kč bez DPH, 1 809 431,58 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 540/25
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Zpracování DSP + DPS pro akci: Klatovy – retenční nádrže před ČOV“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – AQUA
PROCON, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 46964371.
Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
1 760 000 Kč bez DPH, 2 129 600 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 541/25
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
služby mimo režim zákona na akci „Projektová dokumentace na akci: Stavební úpravy
COH Klatovy“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru

2/
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nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení - Projektování
staveb Ing. Zbyněk Červený, Alešova 829, 339 01 Klatovy, IČ 12287423.
2/

Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
439 000 Kč bez DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 542/25
Rada města souhlasila s pokračováním dopravní obslužnosti pěti vybraných spojů do
AZ Klatovy, Plzeňská u nemocnice.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 543/25
Rada města doporučila ZM:
a/ schválit navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na
novou výši 1 885 800 Kč,
b/ souhlasit s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly
upsány takto:
- přistupující noví společníci obec Předslav, Podmokly a Zavlekov vloží vklady ve
výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30; konkrétní výše vkladů
jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy,
c/ schválit novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle
předloženého návrhu.
Zodpovídá: pí Mgr. R. Šustrová
Bod č. 544/25
Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenovala ve smyslu § 102, odst. 2,
písm. g/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění do funkce vedoucího odboru
životního prostředí MěÚ Klatovy Ing. Libora Hoška, bytem Luční 882, Klatovy.
Bod č. 545/25
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Klatovy, zastoupeným
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
JH projekt s.r.o., Klatovy (oprávněný).
Předmět smlouvy: p.č. 3584/3 a p.č. 6782 v k.ú. Klatovy - zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy „Klatovy, Gorkého čp. 299 - přeložka NN“ – poř. č. 298.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou GridServices, s.r.o.,
Brno (oprávněný).
Předmět smlouvy: parc.č. 320/9 v k.ú. Klatovy - „Reko MS Klatovy - A. Dvořáka, číslo
stavby: 7700071055“ – poř. č. 299.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o., zastoupenou GridServices, s.r.o.,
Brno (oprávněný).
Předmět smlouvy: parc.č. 1388/1, 1395/4, 3516/6, 3540 v k.ú. Klatovy - „Reko MS Klatovy
- Kvapilova + 1, číslo stavby: 7700071278“ – poř. č. 300.
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy,
zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinný) a GasNet, s.r.o.,
zastoupenou GridServices, s.r.o., Brno (budoucí oprávněný).
Předmět smlouvy: „Reko MS Klatovy - Školní + 1“ – poř. č. 301.
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a XXXXXX, Kličkova XXX, Klatovy (nájemce).
Předmět dohody: část pp.č. 647/2 v k.ú. Kydliny - ukončení smlouvy ke dni 31.12.2016 –
poř. č. 302.
Smlouva o organizaci výběrových řízení mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Naviga Assistance, s.r.o.
(zhotovitel).
Předmět smlouvy: administrace zadávacího řízení na provozovatele zimního stadionu
v Klatovech – poř. č. 303.
Dohoda o ukončení pachtovní smlouvy mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (propachtovatel) a Ing. Hanou Větrovskou, Rakovského
3146/17, Praha (pachtýř).
Předmět dohody: část pp.č. 647/2 v k.ú. Kydliny - ukončení smlouvy ke dni 31.12.2016 –
poř. č. 304.
Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Mercandinovy sady - obnova historického parku - II.
etapa“ mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
(objednatel) a ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. (zhotovitel).
Změna: upřesnění rozsahu díla a cena díla – poř. č. 305.
Smlouva o výpůjčce č. PASK 9/2015 mezi městem Klatovy, zastoupeným starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (vypůjčitel) a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou,
Železný Brod (půjčitel).
Předmět smlouvy: zapůjčení předmětů na výstavu „Skleněné Vánoce“ ve výstavních
prostorách a v zahradě PASK Klatovy od 5.12.2016 do 31.1.2017 – poř. č. 306.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 27/2008 mezi městem Klatovy,
zastoupeným Správou nemovitostí Klatovy s.r.o. (pronajímatel) a ČSS, z.s. - sportovně
střelecký klub Klatovy (nájemce).
Změna: doba platnosti smlouvy - smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2028 – poř. č.
307.
Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-20745-12 mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a Českou pojišťovnou a.s.,
zastoupenou Ing. Mirem Rathouským (pojišťovna).
Změna: bod 2.1., 3.1., 3.2. – poř. č. 308.
Darovací smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (dárce) a Ing. Janou Michálkovu, bytem Vančurova 54, Klatovy (obdarovaný).
Předmět smlouvy: darování želvy zelené – poř. č. 309.
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Bod č. 546/25
Rada města projednala zápis č. 9/16 z jednání bytové komise ze dne 23. 11. 2016
a k jednotlivým bodům přijala tyto závěry:
k bodu 1.1.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy, Vrbova
XX s pí XXXXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.2.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, na adrese Klatovy, nám.
Míru XX s pí XXXXXX a p. XXXXXX na dobu určitou 1rok,
k bodu 1.3.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
Koldinova XXX s pí XXXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.4.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy, Vrbova
XXX s p. XXXXXX a pí XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.5.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 18, na adrese Klatovy,
Plánická XXXX s pí XXXXXXXX na dobu určitou 2 roky,
k bodu 1.6.
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
Niederleno XXX s pí XXXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.7.
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, na adrese Klatovy,
Koldinova XXX s p. XXXXXX na dobu určitou 1 rok,
k bodu 1.8. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Masarykova XXX s p. XXXXX na dobu určitou 1 rok,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese Klatovy,
k bodu 1.9.
Masarykova XXX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.10. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 24, na adrese Klatovy,
Masarykova XXX s pí XXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.11. vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 8, na adrese Klatovy,
Niederleno XXX s pí XXXXXXX,
k bodu 1.13. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 20, na adrese Klatovy,
Niederleno XXX s pí XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.14. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3, na adrese Klatovy,
Masarykova XXX s pí XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou
uhrazení veškerého dluhu do 24. 12. 2016,
k bodu 1.15. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, na adrese Klatovy,
Masarykova XXX s p. XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců pod podmínkou
uhrazení veškerého dluhu do 31. 12. 2016,
k bodu 1.16. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
Pražská XXX s pí XXXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.17. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy,
Niederleho XXX s pí XXXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.18 schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, na adrese Klatovy,
Koldinova XXX s p. XXXXXX a pí XXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 1.19. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Klatovy,
Plánická XXX s p. XXXXXX a pí XXXXXXX na dobu určitou 6 měsíců
pod podmínkou uhrazení veškerého dluhu do 20. 12. 2016,
k bodu 1.20. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 23, na adrese Klatovy, nám.
Míru XX s pí XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.21. schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, na adrese Klatovy,
Niederleno XXX s p. XXXXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 1.22. vzala na vědomí ukončení nájmu bytu č. 12, na adrese Klatovy, Suvorovova
XXX s pí XXXXXXXX,
k bodu 1.23. vzala na vědomí prodloužení nájemního vztahu následujícím nájemcům:
XXXXX – Klatovy, Suvorovova XXX,
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XXXXX – Klatovy, Koldinova XXX,
XXXXX – Klatovy, Koldinova XXX,
XXXX, XXXXX – Klatovy, Gorkého XXX,
XXXXX – Klatovy, Divadelní XXX,
XXXXX – Klatovy, Divadelní XXX,
XXXXXX – Klatovy, Plánická XXX,
XXXXXX – Klatovy, Plánická XXX,
XXXXX – Klatovy, Pražská XXX,
XXXXXX, XXXXX – Klatovy, nám. Míru XXX,
k bodu 2.1.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování uživatelům ubytovacích jednotek
v ubytovně Zahradní 743/III, Klatovy, na dobu určitou 1 rok:
- ubyt. jednotka č. 18 – XXXXX,
- ubyt. jednotka č. 30 – XXXXXX,
- ubyt. jednotka č. 22 – XXXXXX,
- ubyt. jednotka č. 36 – XXXXXXX,
k bodu 2.2.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 24 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III s pí XXXX a p. XXXXX na dobu určitou
2 roky,
k bodu 2.3.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 3 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III s p. XXXXXX na dobu určitou 6 měsíců,
k bodu 2.4.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 37 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III s p.XXXXXX dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 2.5.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 11 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III s pí XXXXXX a pí XXXXX na dobu
určitou 6 měsíců,
k bodu 2.6.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 8 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III s pí XXXXXX na dobu určitou
3 měsíců,
k bodu 2.7.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 33 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III s p. XXXXXX na dobu určitou
3 měsíců,
k bodu 2.8.
schválila prodloužení smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 32 na
adrese Klatovy, Zahradní 743/III s p. XXXXX a p. XXXXX na dobu určitou
3 měsíců pod podmínkou uhrazení dlužné částky,
k bodu 2.9.
schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 5 na adrese
Klatovy, Zahradní 743/III s pí XXXXX na dobu určitou 3 měsíců,
k bodu 2.10. schválila prodloužení smlouvy o ubytování na adrese Klatovy, Zahradní
743/III, ubytovací jednotka č. 4 s p. XXXXX a pí XXXXX o 6 měsíců,
k bodu 3.
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 15,
Zahradní 743/III, Klatovy s p. XXXXX a p. XXXX na dobu určitou
3 měsíce,
k bodu 4.1.

k bodu 4.2.

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+2 společná koupelna,
Niederleho XXX, Klatovy s pí XXXXX, bytem Nová Ves X, na dobu
určitou 1 rok,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 210 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX s p. XXXX, bytem
Čachrov XX, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o
finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč,
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k bodu 4.3.

k bodu 4.4.

k bodu 4.5.

k bodu 4.6.

k bodu 5.1.
k bodu 6.1.
k bodu 6.2.

k bodu 7.1.

k bodu 8.1.

k bodu 8.2.
k bodu 8.3.
k bodu 8.4.
k bodu 8.5.

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 314 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXXX s pí XXXXX,
bytem Srbice XX, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření
smlouvy o finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 603 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX s pí XXXXXX, na
dobu neurčitou, za podmínky uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu
k bytu č. 501 Podhůrecká XXX Klatovy,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Podhůrecká XXX s pí XXXXX, bytem
Rybníčky XX, Klatovy, na dobu neurčitou, za podmínky uzavření smlouvy o
finančním vyrovnání na částku 50 000 Kč,
schválila výměnu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 kat. A, 0+1
s příslušenstvím, na adrese Klatovy, Masarykova XXX s p. XXXXX, na
dobu neurčitou, za podmínky uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu
k bytu č. 12 Masarykova XXX Klatovy,
schválila p. Pavla Kováče jako člena domácnosti p. XXXXX do bytu č. 15
na adrese Klatovy, Koldinova XXX,
schválila podnájem v bytě č. 4 na adrese Klatovy, Plánická XXX pro
p. XXXXXX na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017,
schválila podnájem v bytě č. 9 na adrese Klatovy, Plánická XXX pro
p. XXXX, pí XXXXX a jejich děti XXXXX na dobu určitou od 1. 12. 2016
do 30. 9. 2017,
rozhodla o podání výpovědi z nájmu bytu paní XXXXXX, byt č. 16, na
adrese Klatovy, U Pošty XXX z důvodu hrubého porušení povinností
vyplývajících z nájmu bytu,
schválila uzavření smlouvy o ubytování na ubytovací jednotku č. 13,
Zahradní XXX, Klatovy s p. XXXX na dobu určitou 3 měsíce pod
podmínkou uhrazení dlužné částky,
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, na adrese Klatovy,
Divadelní XXX s p. XXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17, na adrese Klatovy,
U Retexu XXX s pí XXXXXX na dobu určitou 3 měsíce,
neschválila prominutí poplatku z prodlení vzniklého p. XXXX v souvislosti
s dlužným nájemným za byt č. 2, Koldinova XXX, Klatovy,
neschválila ubytování paní XXXX a XXXX u paní XXXXX v ubytovací
jednotce č. 27, Zahradní 743/III, Klatovy.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 547/25
Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory a přijala tyto závěry:
1/ Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v č. p. XXX,
Krameriova ul. (kadeřnictví) s paní XXXXX dohodou ke dni 31. 12. 2016.
Rada města schválila pronájem nebytového prostoru – kadeřnictví Krameriova XXX
pí XXXXX za účelem provozování kadeřnictví.
2/

Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. XX,
Vídeňská ul., (prodejna) s paní XXXXX dohodou ke dni 31.12.2016.
Rada města schválila pronájem nebytového prostoru prodejny Vídeňská XX
pí XXXXXX k účelu provozování prodejny levných oděvů.
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3/

Rada města schválila pronájem nebytového prostoru okrouhlice Jiráskova XXX
p. XXXXXX a XXXXX za účelem prodejny kovářských výrobků.

4/

Rada města schválila MěÚSS Klatovy podnájem nebytového prostoru – sál Klubu
seniorů, Plánická 208/I, Klatovy Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, z.s., pobočný spolek Klatovy za účelem pořádání společenských
akcí.

5/

Rada města schválila umístění vitríny spolku Atletika Klatovy, z.s. na objektu 155/I
v Pražské ulici bezplatně.

6/

Rada města schválila ukončení nájmu prodejny Koldinova 421/II, nájemce EKO
povrchová ochrana materiálu s.r.o., dohodou ke dni 31. 12. 2016.
Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na prodejnu Koldinova 421/II se
společností Express color s.r.o..

7/

Rada města souhlasila se změnou nájemní smlouvy na areál střelnice ul. 5. května
čp. 621/IV, Klatovy, nájemce ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Klatovy, na dobu
určitou do 31. 3. 2028.
Zodpovídá: pí Ing. J. Adámková

Bod č. 548/25
Rada města schválila Pošumavskému sportovnímu sdružení okresu Klatovy, z.s. poskytnutí
mimořádné dotace ve výši 10 000 Kč na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu
Klatovy roku 2016.
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. Kříže uzavřít s žadatelem příslušnou
smlouvu.
Zodpovídá: pí J. Koželuhová
Bod č. 549/25
1/ Rada města schválila výši odměny pro ředitelku MŠ Klatovy, Studentská 601.
2/ Rada města schválila úpravu platových výměrů ředitelů ZŠ a MŠ v souladu s platnými
mzdovými předpisy s účinností od 1. 1. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
Bod č. 550/25
Rada města doporučila ZM schválit dne 13. 12. 2016 spolufinancování projektů
klatovských sportovních spolků z Programu MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2017 –
Program 133510“ z rozpočtu města pro rok 2017 takto:
1/ Projekt „Přístavba zázemí atletického stadionu, žadatel Atletika Klatovy, z.s.,
spolufinancování max. do výše 3 200 000 Kč vč. DPH.
2/ Projekt „Fotbalové hřiště – změna povrchu a výstavba zázemí“, žadatel SK Klatovy,
z.s., spolufinancování do výše 3 800 000 Kč vč. DPH.
3/ Projekt „Stavební úpravy sportovní střelnice“, žadatel ČSS, z.s. Sportovně střelecký
klub Klatovy, spolufinancování do výše 1 298 000 Kč vč. DPH.
Bod č. 551/25
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválila mimořádné odměny ředitelům řízených organizací.
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Bod č. 552/25
1/ Rada města přijala informaci od provozovatele LED obrazovky na kulturním domě.
2/ Rada města konstatovala, že v této věci je kompetentní jednat MěKS.
Zodpovídá: pí Ing. A. Kunešová
pí Ing. V. Schmidová
Bod č. 553/25
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Klatovská teplárna a.s. vzala na
vědomí zprávu „Ekologizace kotle K4 a její dopad do hospodaření společnosti v souvislosti
se strategií rozvoje do roku 2024“.
Bod č. 554/25
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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USNESENÍ č. 26
ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 6. 12. 2016
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. 555/26
Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení.
Bod č. 556/26
1/ Rada města doporučila ZM schválit prodej částí obecních pozemků pp. č. 3756/9
(cca 7 m2) a pp. č. 3914/5 (cca 14 m2) v k. ú. Klatovy o celkové výměře cca 21 m2
(ke hraně domu čp.XXX) do výlučného vlastnictví XXXX, Modrava, XX, za cenu
smluvní 1 120 Kč/m2, tj. celkem cca 23 520 Kč, s věcnými břemeny pro vedení
soukromé kanalizační a elektropřípojky.
2/

a/ Rada města doporučila ZM schválit výkup p p. č. 656/12 a 684/2 o celkové výměře
169 m2 v k. ú. Tupadly u Klatov za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 8 450 Kč do majetku
města od XXXXX, Tupadly XX, 339 01 Klatovy.
b/ Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 656/2 o výměře 124 m2 v k. ú.
Tupadly u Klatov za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 6 200 Kč do majetku města od
XXXXX, Tupadly XX, 339 01 Klatovy

3/

Rada města doporučila ZM schválit výkup pp. č. 296/5 a 296/7 o celkové výměře
265 m2 v k. ú. Habartice u Obytců za cenu 23,58 Kč/m2, tj. celkem 6 250 Kč do
majetku města od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 01
Praha 6 - Řepy.

4/

a/ Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 484, 492 a části pp. č. 527
o celkové výměře cca 9 347 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví města
Klatovy za pp. č. 776/13, 776/3, 1064/14 o celkové výměře 19 408 m2 v k. ú.
Mochtín ve vlastnictví XXXXX, Srbice XX, 339 01 Mochtín, s finančním
doplatkem ve prospěch p. XXXXXX ve výši 25 Kč/m2, celkem cca 251 525 Kč.
b/ Rada města doporučila ZM schválit směnu části pp. č. 527 o výměře cca 566 m2
v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví města Klatovy za části pp. č. 521, 522, 525
o celkové výměře cca 566 m2 v k. ú. Sobětice u Klatov ve vlastnictví XXXXX,
Sobětice XX, 33901 Klatovy, bez finančního plnění.

5/

Rada města doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy – pp.č.
1170/4, 1170/5, 1170/6, 1172/25, 1172/33, 1172/34 v k. ú. Klatovy o celkové výměře
1 748 m2 z majetku města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň,
Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

6/

Rada města doporučila ZM revokovat UZM ze dne 8. 12. 2015 a schválit prodej
hrobového zařízení č. 60, odd. V. na hřbitově Sv. Jakuba v Klatovech formou
výběrového řízení, s vyvolávací cenou ve výši 75 000 Kč.
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7/

1/ Rada města doplnila své URM ze dne 31. 3. 2015 ve věci realizace akce: „REKO
MS Klatovy – Lidická + 1 – rekonstrukce plynovodů a přípojek Klatovy – ul.
Lidická, Smetanova“ a souhlasila s realizací akce na pp. č. 3687/2 v k. ú. Klatovy –
v křižovatce ulic Lidická a Žižkova dle předložené dokumentace a požadovala
provést konečnou povrchovou úpravu Smetanovy ulice s podmínkami
hospodářského odboru ze dne 28. 11. 2016.
Termín dokončení akce max. do 31. 8. 2017.
2/ Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch firmy GasNet, s.r.o. v pozemcích ve vlastnictví města Klatovy
v k. ú. Klatovy – umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování, údržby a oprav
NTL a STL plynovodu a přípojek pro akci „Reko MS Klatovy – Lidická + 1“ – v
pp.č. 3687/1, 3687/3 ve vlastnictví města Klatovy v rozsahu cca 61 bm nového
plynovodu za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši
(v současné době za cca 12 200 Kč +DPH v platné výši).

8/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemcích pp. č. 47/4,
47/5, 80/6, 980/1, 981/1, 981/2, 983/50, 983/51, 983/53, 990/21 v k. ú. Dehtín ve
vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu provozování,
údržby a oprav zemního vedení NN a 2 ks skříní v pilíři pro akci „Dehtín, KT,
MASO WEST s.r.o. - kNN“ v rozsahu cca 389 bm zemního vedení + 2 ks skříní v pilíři
za jednorázovou úhradu určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene dle aktuálně platného ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca
78 800 Kč + DPH).

9/

Rada města rozhodla o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s. v pozemku pp. č. 881/1
v k. ú. Luby ve vlastnictví města Klatovy pro umístění, přístup k zařízení z důvodu
provozování, údržby a oprav nadzemního vedení NN pro akci „Klatovy, Luby, zastávka
– přeložka NN“ v rozsahu cca 7 bm nadzemního vedení za jednorázovou úhradu
určenou při uzavírání vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene dle aktuálně platného
ceníku + DPH v platné výši (v současné době za cca 1 400 Kč + DPH).

10/ Rada města rozhodla o výjimce z pravidel pro povolování výkopů a souhlasila
s uložením vedení plynové přípojky v obecním pozemku č. 2093/3 v k.ú. Klatovy dle
schválené projektové dokumentace s těmito podmínkami:
1/ za uložení sítě uhradí investor městu poplatek,
2/ povrch dotčeného pozemku bude uveden do původního stavu,
3/ výjimka se povoluje s platností do 31. 12. 2016.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 557/26
Rada města vzala na vědomí informace ohledně rozsahu akce: „Snížení energetické
náročnosti budovy jednotlivých čp. 391-393/III, Klatovy“ a uložila Ing. Adámkové
a Ing. Šilarovi na jednání RM konané dne 3. 1. 2017 předložit doplňující informace
vznesené dle diskuse.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 558/26
1/ Rada města rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč na protipovodňová
a protizáplavová opatření SVJ Pod Hůrkou čp. 558 - 559/III, Klatovy.
2/ Rada města uložila odboru rozvoje města zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
3/ Rada města doporučila ZM schválit prodloužení platnosti dotačního programu města
„Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města
Klatovy a integrovaných obcí“ do 31. 12. 2017.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 559/26
1/ Rada města Klatov rozhodla o přijetí účelové investiční dotace z IROP na projekt
s názvem „Přístavba základny SDH Klatovy – Luby“ dle vydaného Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
2/ Rada města Klatov doporučila Zastupitelstvu města Klatov schválit zařazení akce
„Přístavba základny SDH Klatovy - Luby“ do rozpočtu města pro rok 2017 s částkou
11 600 000 Kč.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 560/26
Rada města Klatov doporučila ZM schválit podání žádostí o dotaci z MMR - Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech v termínu do 6. 1. 2017 k projektům:
a/ Vycházkový okruh města Klatovy,
b/ Rozšíření stálé expozice PASK – Pavilonu skla v Klatovech o projekci o sklářských
technikách.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 561/26
1/ Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. ORM/37/2016/Vl ze dne
19. 7. 2016, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Jindřich Lachout - MonTop na
akci: „ Rozvod SCZT Wolkerova ulice, Klatovy“.
Předmětem dodatku je snížení ceny díla na základě více a méně prací o 180 524,75 Kč
bez DPH.
2/ Rada města uložila ORM zajistit uzavření dodatku č. 3 v předloženém znění.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 562/26
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení na akci
„ČOV Klatovy – rekonstrukce metanizační nádrže MN III“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – K&K
TECHNOLOGY a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, IČ 64833186.
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Smlouvu o dílo za cenu
13 746 071 Kč bez DPH, 16 632 745,91 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 563/26
1/ Rada města rozhodla o ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na
dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., – zjednodušené podlimitní řízení na akci
„Pořízení vysokozdvižné montážní plošiny pro TSMK“.
Rada města se ztotožnila s doporučením hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka účastníka zadávacího řízení – Plošiny Rybáček
s.r.o.,Vinařice 42, 439 15, IČ 272 79 618.
2/ Rada města uložila starostovi města ukončit zadávací řízení zákonem stanoveným
způsobem a uzavřít s vybraným účastníkem zadávacího řízení Kupní smlouvu za cenu
2 879 500 Kč bez DPH, 3 484 195 Kč vč. DPH.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 564/26
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky podle zákona č.134/2016 Sb., – zjednodušené podlimitní řízení, na akci
„Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Luby“ formou písemné výzvy
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejnění na úřední desce,
internetových stránkách a profilu zadavatele.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH za předmět plnění a kvality.

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 1. 2017 od 10:45 hodin
jejího zasedání v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
5/

Rada města jmenovala komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve
složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Rostislav Klemsa
Ing. Milan Jarošík
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 11. 1. 2017 od 14:45 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.
4

Rada města uložila ORM předložit RM dne 17. 1. 2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 565/26
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
dodávky podle zákona č.134/2016 Sb. – zjednodušené podlimitní řízení, na akci
„Technika pro IZS – dopravní automobil pro JSDH Klatovy“ formou písemné výzvy
zájemcům k podání nabídky a ke splnění kvalifikace + zveřejnění na úřední desce,
internetových stránkách a profilu zadavatele.
6/

2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH za předmět plnění a kvality.

3/

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

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Ing. Petra Bouřilová

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 9. 1. 2017 od 10:30 hodin jejího
zasedání v budově radnice čp. 62, 1. patro, zasedací místnost č. dv. 9.
5/

Rada města jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Bc. Pavla Hilscher
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Rostislav Klemsa
Ing. Milan Jarošík
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 11. 1. 2017 od 14:30 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

Rada města uložila ORM předložit RM dne 17. 1. 2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
Bod č. 566/26
Rada města vzala na vědomí informace o problematice územních studií k územnímu plánu
města a uložila ORM, OVÚP, architektce města a právničce předložit na zasedání RM dne
20. 12. 2016 finální podobu předložené zprávy.
6/

Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová
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Bod č. 567/26
Rada města schválila předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro MHD Klatovy a
dohodu o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 4 066 504 Kč.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 568/26
Rada města schválila prodloužení termínu pokládky méně hlučné živičné směsi v Akátové
ulici do 31. 3. 2017.
Rada města uložila HO o důvodu prodloužení termínu pokládky informovat občany
Akátové ulice.
Zodpovídá: p. F. Kocfelda
Bod č. 569/26
1/ Rada města rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
služby mimo režim zákona č.134/2016 Sb. na projekt „Úvěr pro město Klatovy“
odesláním výzvy k podání nabídek + zveřejněním na úřední desce a internetových
stránkách.
2/

Rada města rozhodla o základním hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky,
kterým je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle nejnižší nabídkové ceny.

3/

Rada města schválila text výzvy dle přílohy.

4/

Rada města jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Členové
Ing. Václav Chroust
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová

Náhradníci
Jiří Tománek
Eva Slabá
Bc. Pavla Hilscher

a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 23. 1. 2017 od 10:15 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM, č. dv. 29, čp. 62, 4. patro.
5/

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
Členové
Náhradníci
Ing. Václav Chroust
Mgr. Rudolf Salvetr
Ing. Martin Kříž
Ing. Jiří Dio
Petr Fiala
Aleš Buriánek
Pavel Strolený
MUDr. Roman Kollros
Ing. Jaromír Kalivoda
Bc. Vlasta Komaňská
Mgr. Miroslav Karnet
Mgr. Dušan Kučera
Ing. Daniela Pleskotová
Ing. Petra Bouřilová
Mgr. Radka Šustrová
Mgr. Věra Tomaierová
Ing. Hana Chalupová
Jana Šímová
a uložila jejím členům (náhradníkům) zúčastnit se dne 25. 1. 2017 od 14:15 hodin
jejího zasedání v kanceláři vedoucí ORM.

6/

Rada města schválila finanční instituce k účasti v zadávacím řízení dle návrhu.
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7/

Rada města uložila ORM předložit RM dne 31. 1. 2017 zprávu hodnotící komise
s návrhem na přidělení veřejné zakázky.

8/

Rada města uložila místostarostovi a ORM zajistit, aby e-aukce proběhla přímo na
zasedání RM dne 31. 1. 2017, od 15:00 hodin.
Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová

Bod č. 570/26
1/ Rada města doporučila ZM schválit v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a/ aktualizovaný Rozpočtový výhled města Klatovy na roky 2017 – 2021,
b/ rozpočet města Klatovy na rok 2017 takto:
- celkové příjmy rozpočtu ve výši
385 439 tis. Kč
- celkové výdaje rozpočtu ve výši
293 590 tis. Kč
- rozpočtovou rezervu pro rok 2017 ve výši
75 314 tis. Kč
- zapojení rozpočtové rezervy roku 2016 ve výši
138 034 tis. Kč
- závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé kapitoly (odboru MěÚ),
- rozpočet jednotlivých peněžních fondu města,
- rozpočet organizací zřízených nebo vlastněných městem,
- splátky úvěrů ve výši 16 340 tis. Kč,
- limit na platy zaměstnanců Města Klatovy,
- plán hospodářské činnosti města pro rok 2017.
Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ustanovením § 85 písm. c/ zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí
mimořádných dotací přesahujících v jednotlivém případě částku 50 000 Kč z rozpočtu
Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí níže uvedeným
subjektům:
Tělovýchovná jednota Start Luby
200 000 Kč
Stálá divadelní scéna Klatovy
700 000 Kč
HC Klatovy, spolek
2 050 000 Kč
Senior HC Klatovy, s.r.o.
350 000 Kč
SK Klatovy 1898, spolek
300 000 Kč
Basketbalový klub Klatovy
320 000 Kč
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
pí J. Koželuhová
Bod č. 571/26
Rada města doporučila ZM doplnit Přílohu „Peněžní fondy města“ k vnitřní směrnici města
č. 7 „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem města Klatovy a kontrola
hospodaření“ týkající se Zlatého fondu následujícím způsobem:
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města je možné převést finanční prostředky fondu do
rozpočtové rezervy města.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 572/26
l/ Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2016.
2/ Rada města doporučila ZM schválit převedení částky 2 mil. Kč z fondu rozvoje bydlení
do rozpočtové rezervy města v souladu se Směrnicí Města Klatov o vytvoření a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová

2/

7

Bod č. 573/26
Rada města po projednání ve finanční komisi a finančním výboru doporučila ZM
poskytnout dotaci na výměnu oken v objektu čp. 7/I, Klatovy Pavlíkova ulice, v maximální
možné výši 186 130 Kč v souladu s programem pro poskytování dotací – Podpora úprav
objektů v památkové zóně 2016.
Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová
Bod č. 574/26
Rada města vzala na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové organizace města:
Technické služby města Klatov z právního i ekonomického pohledu.
Bod č. 575/26
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise pro likvidaci nalezeného majetku ze
dne 16. 11. 2016.
Bod č. 576/26
Rada města ve smyslu § 102, odst. 2, písm. m/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění schválila texty předložených uzavíraných smluv:
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č ORM/43/2016/Kč mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel č. 1) a Odpadové hospodářství
Klatovy, s.r.o. (objenatel č. 2) a EUROVIA CS, a.s. (zhotovitel) zastoupen Ing. Zdeňkem
Novákem.
Předmět smlouvy: Skládka TKO Štěpánovice – poř. č. 310.
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (účastník) a Ministerstvem pro místní rozvoj
Praha (poskytovatel).
Název akce: Přístavba základny SDH Klatovy – Luby – poř. č. 311.
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ORM/37/2016/Vl mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Jindřichem Lachoutem – MonTop
(zhotovitel).
Změna: bod 5.1.1. a 5.1.2. – poř. č. 312.
Smlouva o dílo mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (objednatel) a Ing. Zbyňkem Červeným, (zhotovitel).
Předmět plnění: vypracování projektové dokumentace na akci: „Přístavba základny
dobrovolných hasičů Klatovy Luby“ – poř. č. 313.
Nájemní smlouva č. 22638 mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr.
Rudolfem Salvetrem (pronajimatel) a Vodafon Czech Republic a.s. zastoupená Mgr.
Martinem Koutným (nájemce).
Předmět: pronájem nemovitosti – poř. č. 314.
Smlouva o omezení užíván nemovitosti ve správě SÚS PK mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (investor) a Správou a údržbou silnic
PK zastoupená Miroslavem Flaxem a Ing. Jiřím Velíškem (správce).
Předmět smlouvy: akce: „Klatovy osvětlení přechodů pro chodce – ul. Dobrovského,
Jiráskova a Plánická“ – poř. č. 315.
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 22638 mezi městem Klatovy,
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (vlastník pozemku) a Vodafone
Czech Republic a.s. zastoupená Mgr. Martinem Koutným (oprávněný).
Předmět smlouvy: zřízení služebnosti č. 22638.- poř. č. 316.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem
Salvetrem (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena jednatelem Jiřím
Steinbergerem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce: „Klatovy Luby, zastávka – přeložka NN“ – poř. č. 317.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi
městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (budoucí povinná)
a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená p. Tomášem Pippingerem (budoucí oprávněná).
Předmět smlouvy: akce: „ Dehtín, Klatovy, MASO WEST s.r.o. – kann – poř. č. 318.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem (povinný) a GasNet, s.r.o. zastoupen GridServices, s.r.o.,
zastoupenou Marií Rysovou a Ing. Janem Bartekem (oprávněný).
Předmět smlouvy: akce: Reko MS Klatovy – Křižíkova, číslo stavby: 7700072600“ – poř. č.
319.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou
města Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a Obcí Chlistov, zastoupená starostou
Ing. Václavem Boučkem (poskytovatel dotace).
Předmět smlouvy: poskytnutí dotace na služby sociální prevence – poř. č. 320.
Bod 577/26
Rada města doporučila ZM schválit v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n/ zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům ZM a ostatním
předsedům a členům výborů a komisí podle uvedeného návrhu s platností od 1. 1. 2017.
Zodpovídá: p. Ing. M. Jarošík
Bod č. 578/26
Rada města schválila předložený program zasedání ZM konané dne 13. 12. 2016.
Bod č. 579/26
1/ Rada města doporučila ZM schválit cenu vodného pro r. 2017 ve výši 29,61 Kč/m3 bez
DPH (34,05 Kč/m3 vč. DPH).
2/ Rada města doporučila ZM schválit cenu stočného pro r. 2017 ve výši 24,75 Kč/m3 bez
DPH (28,46 Kč/m3 vč. DPH).
Bod č. 580/26
Rada města se seznámila s dopisem společnosti BonverWin a.s. ve věci „Podnět k revokaci
Obecně závazné vyhlášky Města Klatov č. 1/2012“ a s revokací nesouhlasila.
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Bod č. 581/26
Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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